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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 1044/TB-SGDHCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 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 Tập đoàn Sao Mai. 

- Mã chứng khoán   : ASM 

- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/09/2017 

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu. 

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 10 cổ 

phiếu mới). 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 21.993.986 cổ phiếu. 

-  hư ng án làm t  n  phư ng án    lý cổ phiếu l : Số cổ phiếu mới ph n phối 

cho cổ đông được làm t  n  uống hàng đ n vị  phần l  thập ph n (nếu có) phát 

sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản t ị ph n phối cho đối tượng 

khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Số tiền thu được từ bán cổ phiếu l  sẽ được t ả cho cổ đông nắm giữ phần cổ 

phiếu có phần l  thập ph n đó. 

 í      à  n à   hố    nh    h       n       h          phi     M         h   

hi n          hi     ố    phi        n         nh n  à                  

phi         hi  àm    n   n hàn    n      ố    phi   mà      n    nh n       à 

      phi    à        ồn   iền mặ   h          phi    ẻ (       phi            

 ồn /   phi  )  

- Địa điểm thực hiện:  

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ 

tức tại các thành viên lưu ký n i mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục 

nhận cổ tức tại T ụ sở chính  địa chỉ: 326 Hùng Vư ng   .Mỹ Long  
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T .Long Xuyên  Tỉnh An Giang vào các ngày làm việc t ong tuần. Quý cổ 

đông mang theo Sổ chứng nhận cổ phần và Chứng minh nh n d n khi đến 

công ty làm thủ tục. 

 
Nơi nhận:               
- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu:  NY  VT (6) 

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Trần Anh Đào 

 


