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2015 VÀ ỨNG CỔ TỨC LẦN II NĂM 2014 
 

 
 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau qủa xin thông báo đến Quý cổ đông về 
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  quyền dự Đại hôi Cổ đông 2015 và  nhận cổ tức lần II 
năm 2014 như sau :  
 Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 16 tháng 4 năm 2015 
         Đại hội cổ đông 2015: 
 Dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 5 năm 2015, Nếu có thay đổi,  sẽ có thông báo sau khi 
hoàn tất công tác chuẩn bị.  

-Quyền tham dự Đại hội : Những cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 
16/4/2015. 

 -Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu  01 quyền biểu quyết 
- Địa điểm : Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
- Nội dung Đại hội :  

    + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014. Kế hoạch kinh doanh 2015, phân phối lợi 
nhuận và trích quỹ 2014. 

+ Báo cáo kiểm toán năm 2014. 
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014. 
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội. 

Ứng cổ tức lần 2 năm 2014  : 
  -  Các cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày : ngày 16  tháng 4 năm 2015.  
  -  Tỷ lệ cổ tức :  07% ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng ).  
 Nguồn chi trả : Lợi nhuận  năm 2014. 
 Hình thức chi trả : Tiền mặt 
 Thời gian chi trả :    Ngày 12  tháng  5  năm  2015. 
 Địa điểm chi trả :  
 - Cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại các công ty chứng khóan nơi mình lưu ký.     
 - Cổ đông chưa lưu ký nhận cổ tức tại Phòng kế tóan Công ty Cổ phần Cảng Rau Qủa, 
địa chỉ : Số 1, Nguyễn Văn Qùy, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM từ 12/5/2015. Khi đến 
nhận cổ tức, Cổ đông mang theo CMND, trường hợp ủy quyền phải có chứng nhận ủy quyền 
hợp lệ. 
                                                                                                               
                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                               Chủ tịch    
         
                                                                                      ĐẶNG NHƯ BÌNH   


