CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
NGOẠI THƢƠNG
-------------------------Số: 184/TBHĐQT-2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO
V/v: CHỐT DANH SÁCH CỒ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƢU KÝ CHỨNG KHOÁN
Để chuẩn bị cho quá trình Lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký và đăng ký niêm yết cổ phiếu của
Công ty cổ phần Vận tải Ngoại thương tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào quý 03 năm 2010.
Công ty xin thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký như sau:
1. Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thƣơng
2. Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (08) 3844 6409
Fax: (08) 3848 8359
4. Website:
www.vinafreight.com.vn
5. Vốn điều lệ :56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)
6. Mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán để làm thủ tục đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán hà Nội (HNX).
7. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 01/07/2010
Để hoàn tất thủ tục đăng ký, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng Bổ sung các thông tin liên quan như mẫu
đính kèm. Sau đó gửi mẫu đăng ký thông tin cổ đông này kèm chứng minh nhân dân/hộ chiếu
bản sao về cho công ty theo địa chỉ như sau:
Người nhận:

Lê Thị Ngọc Anh – Thƣ ký
Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thƣơng
Địa chỉ:
A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Địa chỉ e-mail: thuky@vinafreight.com.vn
Điện thoại: (08) 3844 6409 / Ext. 108; 151
Fax: (08) 3848 8359

Hạn chốt gửi về công ty là 16h00 ngày 10/07/2010.
Trường hợp Quý Cổ đông cần thay đổi lại các thông tin ghi trên Sổ cổ đông; Quý cổ đông có nhu cầu
chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu hoặc điều chỉnh thông tin đề nghị mang theo CMND,
Sổ cổ đông đến làm thủ tục tại Công ty cổ phần Vận tải Ngoại Thương trước 16h00 ngày 10/07/2010.
Thời gian tạm ngưng chuyển nhượng cổ phần: kể từ sau 16h00 ngày 10/07/2010 đến ngày cổ phiếu
của Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương được giao dịch chính thức tại sàn HNX. Công ty sẽ
không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng diễn ra từ sau 16 giờ ngày
10/07/2010 đến ngày công ty giao dịch chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Lưu ý Quý cổ đông: Ngày cấp trên chứng minh nhân dân của Quý cổ đông phải sau từ năm 1996 trở
về sau. Nếu trước ngày đó, Quý cổ đông vui lòng làm lại chứng minh nhân dân và báo về cho công ty
để kịp thời thay đổi. Thời hạn là trước 16h00 ngày 10/07/2010
Quý vị cổ đông có thắc mắc xin liên hệ Công ty để có thêm thông tin.
Trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

( đã ký )
NGUYỄN BÍCH LÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thƣơng
Để thuận tiện cho công tác niêm yết cổ phiếu công ty trong năm 2010, tôi xin đăng ký các thông tin
sau với công ty:
TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa):...........................................................................................
Bộ phận:....................................Ngày sinh: ..................... Quốc tịch:.....................Giới tính: Nam / Nữ
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp...................................................Nơi cấp..................................................................................
Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ ĐKKD: ....................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................... ..............Fax :..............................Email: ....................................
Số TK:..............................................................Tại Ngân hàng:...............................................................
Số tài khoản tại chứng khoán (nếu có):.....................................................................................................
Mã số thuế : .......................................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .........................................................................................
Chức vụ:............................................................Quốc tịch:.....................................Giới tính: Nam / Nữ
Số CMND/Hộ chiếu:........................................ Ngày cấp........................Nơi cấp..................................
Điện thoại: ....................................... ...............Fax :..............................Email: ...................................
Mẫu chữ ký, mẫu dấu:
Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

Mẫu dấu 1

Mẫu dấu 2

Tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
................, ngày .......... tháng........... năm …...
Cổ đông
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

