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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 121/TB-SGDHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 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 : 26/02/2016 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/02/2016 

- Lý do và mục đích     : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

- Tỷ lệ thực hiện          : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết  

- Thời gian thực hiện     : Dự kiến kể từ ngày ra thông báo đến cuối 

tháng 03/2016 

- Địa điểm thực hiện tại : 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP.Hồ Chí Minh 

- Nội dung lấy ý kiến: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua quyết định lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc 

điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo phương án như sau: 

STT Ngành nghề Phương án điều 

chỉnh 

1 Bốc xếp hàng hóa (Mã ngành: 5224) Rút 

2 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi (Mã ngành: 0162) Rút 

3 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch (Mã ngành: 0163) Rút 

4 Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Mã ngành: 0161) Rút 

5 Xử lý hạt giống để nhân giống (Mã ngành: 0164) Rút 

6 In ấn (Chi tiết: In trên bao bì (không hoạt động tại trụ sở) (Mã 

ngành: 1811) 

Rút 

7 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 

đất (Mã ngành: 6820) 

Rút  
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STT Ngành nghề Phương án điều 

chỉnh 

8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Chi tiết: Vận tải hàng hóa nội 

bộ bằng ô tô phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

của Công ty) 

Điều chỉnh nội 

dung chi tiết của 

ngành nghề 

9 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo quy định tại Điều 11.3 

Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014) 

Điều chỉnh nội 

dung chi tiết của 

ngành nghề 

   

 

  KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

    
Nơi nhận:                                                                 

- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  VT, NY (6). 

                     Lê Hải Trà            


