
 

CTY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BÌNH ĐỊNH       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số :49/ TB-CIB                        Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO  
V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính  

 

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Đối tác, Khách hàng và Cổ đông 

Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định xin gửi tới Quý cơ quan, 
Doanh nghiệp, Đối tác, Khách hàng và Cổ đông lời chào trân trọng! 

Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số 4100300251 do Phòng Đăng ký 
Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 12 tháng 
02 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 05 năm 2020; 

Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định xin gửi thông báo tới Quý cơ 
quan, Doanh nghiệp, Đối tác, Khách hàng và Cổ đông về việc thay đổi địa 
chỉ trụ sở chính của Công ty kể từ ngày 22/05/2020 như sau: 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH 
Địa chỉ trụ sở cũ: 
20 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định      
Địa chỉ trụ sở mới: 
Đường Tây Sơn, tổ 2, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Điện thoại: 0256.3524862  Fax:  0256.3524366 
Email: biprica@gmail.com  Website: www.biprica.com.vn  
Kể từ ngày 22/05/2020 các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi, … 

vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mới như trên. Mọi chức năng 
hoạt động và các thông tin liên quan khác đều không thay đổi. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, Doanh 
nghiệp, Đối tác, Khách hàng và Cổ đông trong thời gian qua và hy vọng sẽ 
nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới. 

Trân trọng! 
 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  Lưu VT, TCHC. 
  

GIÁM ĐỐC 
Đã ký 

NGUYỄN NHƯỢNG 

  
 


