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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:     252   /TB-SGDHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017 

  

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 CNG Việt Nam 

- Mã chứng khoán    : CNG 

- Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá     : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng  : 17/03/2017 

- Lý do và mục đích:  

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

2. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 

- Nội dung cụ thể 

1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

- Thời gian thực hiện: 11/04/2017 

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể tại thư mời 

- Nội dung họp: 

+  Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 

năm 2017. 

+   Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

+   Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán. 

+   Thông qua báo cáo trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 

2016 và kế hoạch năm 2017. 

+   Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và GĐ năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

+   Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 

+   Các vấn đề khác có liên quan. 

- Điều kiện tham dự Đại hội: 

+  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam theo 

danh sách chốt ngày 17/03/2017. 

+   Quý Cổ đông không tham dự Đại hội, được ủy quyền cho người khác dự họp 

thông qua Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam). 

+   Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông/ người được ủy quyền phải mang theo thư 

mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền (bản chính) để xác 

nhận danh sách cổ đông tham dự; 
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+   Công ty cổ phần CNG Việt Nam sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội đến Quý cổ 

đông và đăng thông tin liên quan đến Đại hội trên địa chỉ website: http://cng-

vietnam.com của Công ty. 

2. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền 

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) 

- Ngày thanh toán: 17/05/2017 

- Địa điểm: 

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu chứng khoán làm 

thủ tục nhận cổ tức tại 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 các 

chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, vào các ngày trong tuần, bắt 

đầu từ ngày 17/05/2017, địa chỉ: 

 Tại Hà Nội:Trụ sở chính: Tầng 2 toà nhà Hanoitourist, Số 18 Lý Thường  Kiệt, 

Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3934 3888; Hoặc Phòng giao 

dịch số 2: Tầng 1 tòa nhà Petro Việt Nam, Số 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, 

Tp.Hà Nội. Điện thoại: (84-4) 3772 7308/09/10. 

 Tại Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Hồ Chí 

Minh: Số 24-26 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: (84-8) 3914 6789. 

 Tại Vũng Tàu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Vũng Tàu: 

Tầng 5, tòa nhà Silver Sea, Số 47 Ba Cu, Tp.Vũng Tàu.  

Điện thoại: (84-64) 625 4520/22/23/24/26. 

 Tại Đà Nẵng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Đà Nẵng: 

Tầng 3, số 19-21 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.  

Điện thoại: (84-511) 389 9338. 

Cổ đông vui lòng truy cập vào website của Công ty http://www.cng-

vietnam.com để biết thêm chi tiết. 

 

 
Nơi nhận:               
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  NY, VT (6). 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Trần Anh Đào 

 

http://www.cng-vietnam.com/
http://www.cng-vietnam.com/

