
 
 

  Công ty CP Cảng Rau qủa                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Vegeport j. co                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

           SỐ :752 / CRQ-CK                                            
                                                                                              Tp.HCM, ngày  20  tháng  8  năm 2015             
  

THÔNG BÁO 
           (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức ứng lần I năm 2015) 

 
           Kính gửi  :    -    ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
 
Tên tổ chức phát hành  :    CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QỦA 
Tên giao dịch :      VEGEPORT J. CO 
Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Qùy, khu phố 1, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.  
Điện thoại:   ( 08 ) 37 731 121   -  37 731 120             Fax:  ( 84 ) 38 733 342 
Chúng tôi đã thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN (VSD) Chi nhánh  
tại TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau : 
Tên chứng khoán:       Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Rau Qủa 
Mã chứng khoán:                   VGP 
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 
Mệnh giá giao dịch :  10.000 đồng 
Sàn giao dịch :                      HNX. 
Ngày đăng ký cuối cùng  :    Ngày 10 tháng 9  năm 2015.  

1. Lý do và mục đích  : Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần I năm 2015. 
2. Nội dung cụ thể :   Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt. 

- Tỷ lệ thực hiện :  15% (01cổ phiếu được nhận  1 500 đồng) 
- Ngày thanh toán :         Ngày 24 tháng 9 năm 2015 
- Địa điểm thực hiện :  

+ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK  nơi  
    mở tài khoản lưu ký kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2015. 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức  
   tại phòng Kế toán tài chính Công ty CP Cảng Rau qủa vào các ngày làm việc, bắt đầu từ  
   ngày 24 tháng 9 năm 2015 và xuất trình chứng minh nhân dân, người được ủy quyền  
   phải có giấy ủy quyền hợp lệ. 
 
Vậy chúng tôi xin thông báo để Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội biết. 
                       

                                                               NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT    
  Nơi nhận:                                                                             Giám đốc 
  - Như trên                                                                                        (đã ký) 
  - Lưu                                                                              
Tài liệu đính kèm :                                                                 ĐẶNG NHƯ BÌNH 

- NQ HĐQT 
- NQĐHCĐ 2015                                                   


