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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:  866/TB-SGDHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016 

  

THÔNG BÁO  

Về ngày đăng ký cuối cùng  

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký 

cuối cùng như sau: 

- Tổ chức niêm yết  :  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

- Mã chứng khoán  :  VNM 

- Loại chứng khoán :  Cổ phiếu phổ thông  

- Mệnh giá   :  10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền :  19/08/2016 

- Ngày đăng ký cuối cùng   :  22/08/2016 

1. Lý do và mục đích:     

 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền. 

 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 

2. Nội dung cụ thể:  

a. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền: 

- Tỷ lệ thực hiện:   40% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)  

- Ngày thanh toán: 31/08/2016 

- Địa điểm thực hiện: 

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 

các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại 

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN (BSC) bắt đầu 

từ ngày 31/08/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

Tại Hà Nội: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển 

VN 

Tầng 10,11, tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.  

ĐT: (04) 3935 2722 (số nội bộ: 123, 113)       Fax: (04) 22206843 

Tại Tp. Hồ Chí Minh: Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & 

Phát triển VN Chi nhánh TPHCM 

Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP. HCM 
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ĐT: (08) 3 8 218 889/ 879         Fax: (08) 3 9141266 

Thời gian làm việc:  

Từ Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần. 

Buổi sáng: 8h30 đến 11h30 ; buổi chiều: 13h đến 17h. 

b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ 

phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 241.915.440 cổ phiếu 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần 

phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần 

lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. 

- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.  

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng. 

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông 

Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 24 cổ phiếu VNM sẽ được nhận 

(24x1/5) = 4,80 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng 

đơn vị, cổ đông A sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ phát 

sinh là 0,80 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ. 

- Địa điểm thực hiện: 

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 

phiếu phát hành thêm tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu 

ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 

phiếu phát hành thêm tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & 

Phát triển VN (BSC). Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.   

   

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

    

Nơi nhận:                                                                            (đã ký) 
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  VT, NY (6).                
  Trầm Tuấn Vũ          
  


