
THÔNG BÁO 
(V/v: Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội)

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 222/2010/GCNCP-VSD ngày    16/09/2010 của
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

-    Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 656/QĐ-SGDHN  ngày17/19/2010 của Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công

ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

1.      THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

�   Tên tổ chức lưu ký, niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
�   Tên giao dịch tiếng Anh : VINAFREIGHT INTERNATIONAL FREIGHT

FORWARDERS  JOINT STOCK COMPANY                         

�   Tên viết tắt : VINAFREIGHT CO

�   Địa chỉ : A8 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

�   Điện thoại : (08) 38446409

�   Fax : (08) 38488359

�   GCN đăng ký kinh doanh số : 4103000781 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh

cấp ngày 14/01/2002, chỉnh sửa lần 4 ngày 12/06/2008

�   Vốn điều lệ : 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

�   Ngành nghề kinh doanh chính : kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không, vận tải hàng hải, các

dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo và dịch vụ cho thuê kho bãi.

2.      THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

�   Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty Cổ phần vận tải Ngoại Thương

�   Mã chứng khoán : VNF
�   Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
�   Mệnh giá chứng khoán : 10.000 đồng

�   Số lượng chứng khoán đăng ký

lưu ký, niêm yết
: 5.600.000 cổ phiếu, chiếm 100 % trên tổng số cổ phiếu

đã phát hành.

�   Tổng giá trị chứng khoán đăng

ký lưu ký, niêm yết
: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)

�   Dự kiến ngày giao dịch đầu tiên : 01/12/2010

3.      THÔNG BÁO VỀ VIỆC LƯU KÝ
�  Cổ đông đã nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại công ty

chứng khoán nơi mình mở tài khoản, bắt đầu từ ngày 17/09/2010.

�   Cổ đông chưa nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng liên hệ với  Công ty cổ phần Vận tải
Ngoại Thương để nhận hồ sơ và sớm hoàn tất các thủ tục lưu ký chứng khoán.

4.      ĐỊA CHỈ CUNG CẤP BẢN CÁO BẠCH
� Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Vận tải Ngoại thương

Địa chỉ & điện thoại liên hệ: như đã niêm trên                       Website: www.vinafreight.com.vn/

� Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán FPT 

� Trụ sở chính : 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại:  (04) 3773 7070       Fax: (04) 3773 9058

�      Chi nhánh : 29-31 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM

  Điện thoại: (08) 6290 8686 Fax: (08) 6292 4938

�      Website : www.fpts.com.vn  /  

Trân trọng thông báo!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
      (Đã ký)
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