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TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------- --------------------- 

Số:           /VP-CV-HĐQT 
 

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
                       quyền hưởng cổ tức và ĐHĐCĐ 
 

              Hải phòng, ngày 16  tháng 03  năm 2010 

THÔNG BÁO 
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức và ĐHĐCĐ) 

 
Kính gửi: - Chi nhánh Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP.HCM 

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 
 
Tên TCPH:  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO. 
Tên giao dịch:  Công Ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO. 

Trụ sở chính:  37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega, 275 Lạch Tray, HP. 

Điện thoại: (84.31) 3 838 680. 

Fax: (84.31) 3 838 033. 

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán:  Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VIPCO 

Mã chứng khoán:  VIP 

Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do 

Mệnh giá:  10.000 đồng 

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2010 

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2010. 

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán 

nói trên. 

1. Lý do và mục đích: 

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009; 

- Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt. 

2. Nội dung cụ thể: 

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009: 

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cp – 01 quyền biểu quyết.  

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00 Thứ Năm ngày 22 tháng 04 năm 2010. 
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- Địa điểm Đại hội: Tầng 3, Trung tâm thương mại Sholega, 275 Lạch Tray, Hải Phòng. 

- Nội dung Đại hội: 

 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; 

 Báo cáo tài chính năm 2009, phương án phân phối lợi nhuận năm 2009; 

 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009;  

 Thông qua kế hoạch năm 2010; 

 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty; 

 Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009; Thông qua tiền 

lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010; 

 Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; 

 Thay đổi thành viên Ban kiểm soát; 

 Một số nội dung khác. 

b. Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt: 

- Tỷ lệ trả cổ tức: 6 % ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). 

- Ngày thanh toán cổ tức: 20/04/2010 

- 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 tức tại CTCP Vận 

tải Xăng dầu VIPCO ( Tầng 3, Trung tâm thương mại Sholega, 275 Lạch Tray, Hải Phòng) vào các 

ngày từ 20/04/2010. Khi nhận cổ tức cổ đông xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ 

chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu có).  

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng 

mục đích và tuân thủ các quy định của Chi nhánh Trung tâm Lưu ký chứng khoán TP.HCM. Công 

ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: BTH 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


