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Số:   207/2011/HĐQT TP Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 10   năm 2011 

 
THÔNG BÁO 

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức Đợt 1/2011 bằng tiền 

 

 

- Tên tổ chức niêm yết:  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG 

- Tên giao dịch: VINAFREIGHT 

- Trụ sở chính:  A 8 Trường Sơn, P 2, Q. Tân Bình, TPHCM 

- Điện thoại:  (84-8) 3844 6409 - Fax:  (84-8) 3848 8359 

- Mã chứng khóan:  VNF 

- Lọai chứng khóan: cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá:  10.000 đồng/CP  

- Sàn giao dịch: HNX 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 

100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14 và 15/11/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2011 

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền  

- Nội dung cụ thể: 

+ Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

+ Thời gian thực hiện: ngày 28/11/2011 

+ Địa  điểm thực hiện: 

� Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán 

nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký 

� Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty: 

Lầu 1 – A8 Trường Sơn, P2, Q. Tân Bình, TPHCM từ ngày 28/11/2011 hoặc nhận cổ 

tức tại ngân hàng nơi cổ đông mở tài khoản. Khi nhận cổ tức tại công ty, vui lòng 

xuất trình CMND (đối với cổ đông là cá  nhân); giấy giới thiệu và CMND (đối với cổ 

đông là tổ chức).  

  

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: (Đã ký) 

- Như trên                                                                    ĐỖ XUÂN QUANG 

- Lưu VT. 


