CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Email: phapche.ksk@gmail.com

Số: 2202/2022/CV-KSK
(V/v CBTT Thay đổi thông tin của
doanh nghiệp)

SĐT: 0877491714

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------Hòa Bình, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Kính gửi:

- Quý cổ đông công ty
- Các nhà đầu tư.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Mã chứng khoán: KSK
Điện thoại: 0877491714
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Bình, Người đại diện theo pháp luật.
Địa chỉ trụ sở chính: Km 15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Địa chỉ liên hệ: Số 181, đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Loại thông tin công bố:

24 giờ

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):
Nội dung thông tin công bố: CBTT Về việc Thay đổi thông tin của doanh nghiệp.
Thông tin này đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
22/02/2022 tại đường dẫn: http://ksk.com.vn/Thong-tin-cong-bo.aspx.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Người đại diện theo Pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Email: phapche.ksk@gmail.com

Số: 2202/2022/TB-KSK
V/v: Thay đổi thông tin liên hệ của doanh nghiệp

SĐT: 0877491714

Hòa Bình, Ngày 22 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO
(V/v Thay đổi thông tin của doanh nghiệp)
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK) xin gửi tới quý cổ đông lời chào trân
trọng và lời cảm ơn chân thành nhất về sự giúp đỡ, đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình hoạt
động vừa qua.
Bằng thông báo này, công ty xin được gửi tới quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi thông
tin liên hệ của doanh nghiệp của công ty như sau:
I.

Thông báo thay đổi Group Zalo của công ty:

Do nguyên nhân khách quan, Group zalo của Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu đã
bị đối tượng xấu sử dụng công nghệ thông tin lừa đảo, chúng tôi đã tiến hành khắc phục bằng cách
xóa Group Zalo nhằm bảo mật thông tin cho quý cổ đông và nhà đầu tư.
Hiện nay bộ phận phụ trách công nghệ thông tin đã tạo lập Group Zalo mới, kính mong quý cổ
đông quan tâm tham gia Group để kịp thời nắm bắt các thông tin về doanh nghiệp theo điạ chỉ sau
đây:
Group Zalo: KSK- Thông tin doanh nghiệp (Link group: https://zalo.me/g/lctuon989)
II.

Thông báo thay đổi Logo công ty

Với mục đích tái cấu trúc toàn diện công ty, chúng tôi thông báo tới quý cổ đông Logo mới của
Công ty. Logo này sẽ được thay đổi tại các trang thông tin chính thống của Công ty cổ phần Khoáng
sản Luyện kim màu: Website công ty, Group zalo, Fanpage Facebook,…

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Email: phapche.ksk@gmail.com

III.

SĐT: 0877491714

Thông báo mở văn phòng giao dịch tại Hà Nội

Để thuận tiện giao dịch trong thời gian tới như cấp sổ cổ đông cho nhà đầu tư và các hoạt động
khác, công ty đang xúc tiến mở thêm văn phòng giao dịch tại Hà Nội. Địa chỉ cụ thể chúng tôi sẽ
thông tin tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.
Công ty xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông. Rất mong quý cổ đông tin tưởng và đồng
hành cùng sự phát triển của công ty trong giai đoạn kế tiếp.
Trân trọng cảm ơn!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
-

Bộ phận pháp chế - Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
SĐT: 0877491714
Emai: phapche.ksk@gmail.com
Zalo: Group KSK- Thông tin doanh nghiệp (https://zalo.me/g/lctuon989)
Facebook: Fanpage KSK- Thông tin doanh nghiệp

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
LUYỆN KIM MÀU

