
CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 

Số:            /TB - CTN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Phú Yên, ngày       tháng     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú 

Yên (Công ty); 

 Căn cứ các Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông 

Cao Thị Hoàng Anh, cổ đông Lê Văn Hải và cổ đông Phạm Thái Nguyên, 

 Công ty xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ 

đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Mã chứng khoán: PWS) như sau: 

 1. Tên cổ đông: Cao Thị Hoàng Anh 

 - Số CCCD: 054191005329    Ngày cấp: 10/5/2021    Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 

 - Mã số cổ đông: CPY0181 

 - Số cổ phần sở hữu: 1.300 cổ phần 

 - Số Giấy CNSHCP: 181/GCN 

 2. Tên cổ đông: Lê Văn Hải 

 - Số CCCD: 038082026002    Ngày cấp: 10/5/2021    Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 

 - Mã số cổ đông: CPY0188 

 - Số cổ phần sở hữu: 5.800 cổ phần 

 - Số Giấy CNSHCP: 188/GCN 

 3. Tên cổ đông: Phạm Thái Nguyên 

 - Số CCCD: 054075007723    Ngày cấp: 28/6/2021    Nơi cấp: Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 

 - Mã số cổ đông: CPY0097 

 - Số cổ phần sở hữu: 4.100 cổ phần 

 - Số Giấy CNSHCP: 97/GCN 

 Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này, nếu Công ty 

không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba và/hoặc không phát sinh tranh chấp, 

khiếu nại thì Công ty sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

cho các cổ đông nêu trên theo quy định của pháp luật. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ:  

Phòng Pháp chế - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên. 



2 
 

  

 Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. 

 Điện thoại: 02573.81.99.33 

 Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- HĐQT Cty; 

- Ban TGĐ Cty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang TTĐT Cty; 

- Lưu: VT, PC(TH). 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Đỗ Hoàng Long 
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