
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM 
--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------- 
Số: 008/2019/SOTRANS/CV-KVMN                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019 

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK) 

 
Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 
 
Công ty:    Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam 
Mã chứng khoán:   STG 
Điạ chỉ trụ sở chính:  1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại:    08.38266594 
Fax:     08.38266593 
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Quang Tiến – Tổng Giám đốc 
Địa chỉ:    1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594 
Fax:     08.38266593 
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ   bất thường  theo yêu cầu  định kỳ 
 
Nội dung công bố thông tin:  

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc thông qua kết 

quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 005/2019/SOTRANS/NQ-HĐQT ngày 

09/01/2019 

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 006/2019/STG/BC-HĐQT ngày 

09/01/2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam 

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 

007/2019/STG/CV-HĐQT ngày 09/01/2019 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 

www.sotrans.com.vn  

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

           

Nơi nhận:       

- Như trên; 
- Lưu VT. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHO VẬN MIỀN NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 005/2019/STG/NQ-HĐQT Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 01   năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 
------------ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam; 

- Căn cứ Nghị quyết số 037/2018/SOTRANS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 của ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam; 

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 

11/2019-STG/VSD-ĐK ngày 03/01/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD);  

- Biên bản họp HĐQT số 004/2019/STG/BB-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc thông qua kết 

quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông 

Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam với các nội dung như sau: 

- Số cổ phiếu đã phân phối: 12.815.478 cổ phiếu (bằng chữ: mười hai triệu tám 

trăm mười lăm ngàn bốn trăm bảy mươi tám cổ phiếu) 

- Số cổ đông được phân phối: 691 cổ đông 

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ 

đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) 

bị hủy bỏ. 

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt 

phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.  

- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 09/01/2019): 98.253.357 cổ phiếu, trong đó: 
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 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 98.253.357 cổ phiếu (bằng chữ: chín 

mươi tám triệu hai trăm năm mươi ba ngàn ba trăm năm mươi bảy cổ 

phiếu); 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu); 

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam sau đợt phát 

hành: 982.533.570.000 đồng (bằng chữ: chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm 

ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng). 

- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký 

niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (HOSE), dự kiến trong tháng 01 năm 2019. 

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau: 

STT 
Điều, khoản, 

điểm 

Các nội dung sửa đổi 
Lý do 

Điều lệ hiện hành Điều lệ sửa đổi 

1 Phần mở đầu 

Điều lệ này được thông 

qua theo quyết định hợp lệ 

của Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Kho Vận 

Miền Nam tại đại hội tổ 

chức vào ngày 23 tháng 

04 năm 2018 

Điều lệ này được sửa đổi, 

bổ sung từ bản Điều lệ 

thông qua tại Đại hội 

đồng Cổ đông kỳ họp 

thường niên năm 2018 

của Công ty chính thức 

vào ngày 23 tháng 04 năm 

2018 và được Hội đồng 

quản trị sửa đổi theo Nghị 

quyết số 

004/2019/STG/NQ-

HĐQT ngày 09/01/2019 

nhằm phản ánh quy mô 

vốn điều lệ mới tăng thêm 

(phù hợp với uỷ quyền 

của Đại hội đồng cổ đông 

tại Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 số 

037/2018/SOTRANS/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 

23/04/2018) 

Theo kết quả 

thực tế của 

đợt phát 

hành cổ 

phiếu để trả 

cổ tức năm 

2017 cho các 

cổ đông 

2 
Điều 6, 

khoản 1 

Vốn điều lệ của Công ty là 

854.378.790.000 đồng 

(Bằng chữ: Tám trăm năm 

mươi bốn tỷ ba trăm bảy 

mươi tám triệu bảy trăm 

Vốn điều lệ của Công ty 

là 982.533.570.000 đồng 

(Bằng chữ: chín trăm tám 

mươi hai tỷ năm trăm ba 

mươi ba triệu năm trăm 
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chín mươi nghìn đồng) 

Tổng số vốn điều lệ của 

Công ty được chia thành 

85.437.879 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/ 

cổ phần. 

bảy mươi ngàn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của 

Công ty được chia thành 

98.253.357  cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/ 

cổ phần. 

3 
Điều 57, 

Khoản 1 

Bản điều lệ này gồm 22 

Chương 57 Điều được Đại 

hội đồng Cổ đông Công ty 

cổ phần Kho Vận Miền 

Nam nhất trí thông qua 

ngày 23 tháng 04 năm 

2014 tại TP. Hồ Chí Minh 

và cùng chấp thuận hiệu 

lực toàn văn của Điều lệ 

này 

Bản điều lệ này gồm 22 

Chương 57 Điều được 

nhất trí thông qua và được 

chấp thuận toàn văn bởi 

Nghị quyết số 

004/2019/STG/NQ-

HĐQT ngày 09/01/2019 

của Hội đồng quản trị, 

Nghị quyết số 

037/2018/SOTRANS/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 

của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 

của Công ty cổ phần Kho 

Vận Miền Nam 

 

 

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các 

hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, 

đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh giấy đăng ký kinh 

doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định. 

 

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Ban Kiểm soát (để biết); 

- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện); 

- Lưu VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TUẤN 

 



t-3
cONc ry cO pnAN

KHo vAN vutN NAM

56: 006/20 19/STG/BC-HDQT

DiQn thopi:

Fax:

CQNG HOA xA ngl cH0 NGHIA VrEr NAM
Ddc lip - Tu do - Hanh phric

UA Cht Uinh, ngdy 09 thdng 0l ndm 2019

BAo cAo KET QUA PHAT HANH Co PHIEU EE TRA Co TIIC

Kfnh gtri: ily ban Chrfrng khoin Nhi nuri,c

TOn t6 chric ph6t hdnh: C6ng ty cO pnan ffro Van Mi6n Nam
Efa chi try sd chinh: 1B Hodng DiQu, Phudng 13, eufln 4, Thanh pno no cni

Minh, ViQt Nam
(84-28) 6268s8s8
(84-28) 38266s93

I.
1.

2.

Cd phi6u dg kiSn phit hirnh
T6n c6 phiiSu ph5t hdnh: c6 phit5u c6ng ty c6 phAn Kho vQn Mi6n Nam
V6n di6u lQ:854.378.790.000 d6ng (Tdm trdm ndm muoi b6n rj,ba trdm bdy maoi
tam triQu bdy trdm ch{n muoi nghin dong)

56 luqng c6 phitiu luu hdnh (trudc thdi di\m phdt hdnh): 85.437.8 79 c6 phi€u (Tam
muoi ldm triQu biin tudm ba muoi bdy nghin tdm trdm bdy muoi chln c6 phi€u)
56 luqng c6 phitiu qgr (trudc thdi di€m phdt hdnhl'0 c6 phi6u (Kh6ng c6 phi€u)
Lopi c6 phi6u: CO phi0u phd th6ng
Md chring khoan: STG
MCnh gi6: 10.000 il6ng/c6 phAn (Mudi nghin d6ng mQt c6 phAn)
SO luqng cO phi6u du kiiSn ph6t hdih:12.815.681 c6 phiriu (Mudi hai triQu tdm
trdm mudi ldm nghin sdu trdm tdm muoi miSt cii pnteu;
Mpc dich ph6t hdnh: Ph6t hdnh c6 phiriu dd tra c6 tric ndm 2017rvrsv urvrr t,rr*L rrsrrrr. r rroL u<t.r.trl v(r r"r:t.t :" 

rr," t u 
:uu 

lalLl zv l , jlq. l cd pr
Ngdy ch6t danh s6ch cO d6ng 116 ph6t hdnh c6 phi6u ct6 tra cO tric: 2gtl2t20rs i(:( [id,
Ngdy <16ng (1; cu6i cirng: 28112/2018 \"\m$Xfs\
Ngdy dp kii5n giao d-ich cO phi6u ph6t hAnh: Sau khi hodn t6t thri tpc rlang ky ni6m '$*
yet U6 sung cO phi6u v6i So Giao dich Chting khoSn Thdnh pnO ffO Cni Uinf, H;
(HOSE), dy kitin trong thring 01 ndm 20lg

K6t qui phdt hinh c6 phi6u
so co phi6u d5 phdn phdi: t).gt 5.47g c6 phiriu (bdng chti: mudi hai triQu tdm
trdm mudi ldm ngdn bdn trdm bdy muoi tdm c6 phiAu)
SO c6 d6ng dugcphdnph6i:691 cO d6ng
Phuong thric xri ly cd phi6u 16: C6 phiiSu ph6t hdnh th6m a6 traco tric cho c6 d6ng
hiQn hiru dugc ldm trdn xu6ng dtin hdng dcrn vi. PhAn cO phitiu 16 (n€ucri) bi hriy
b6.

T6ng s6 co phiiSu hiQn tpi (ngdy ogl}tlzotg): 98.253.357 c6 phi6u. Trong-d6:
- SO luqng cO phi6u dang luu hdnh: 98.253.357 cd phitiu (bdng chit; chin mtoi

tdm tri€u hai trdm ndm muoi ba ngdn ba trdm ndm maoi bdy cii phi€u);
- 56luqng c6 phitiu qu!: 0 c6 phitiu (Kh6ng c6 phiefi.

1

'm.

il.
l.

2.
aJ.

4.



2.

3.

4.

5.

6.

III. Tni liQu kim theo
L Nghi quyiit cria D4i hQi il6ng cO d6ng thulng ni6n n6m 2018 th6ng qua phucrng 6n

ph6t hanh c6 phiiiu dCtrac6 tuc;
Nghi quy6t Hgi et6ng quin tri sii 06712018/SOTRANSA{Q-HDQT ngay

22llll2}t8 th6ng qua viQc chOt danh s6ch c6 tl6ng de thUc hiQn viQc tri cO tir.
Nghi quytit HOi il6ng quin tri sO O8912OI8/SOTRANS/NrQ-HEQT ngdy

l9ll2l2}l8 Vv iti6u chinh ngiy ddng ky cudi cirng cI€ thgc hiQn quy6n tri cd tric
,-,: 1. ',ndm20l7 bdng cO phi6u.

Th6ng b6o s6 1513/TB-CNVSD ngiry 20ll2l2}l8 cria Trung tdm Luu ky Chring

khoan ViQt Nam (VSD) vC ngdy iteng ky cu6i ctng tt€ thgc hiQn quyAn tr6 c6 tric
cho cO d6ng C6ng ty c6 phan Kho Vfln Mi6n Nam.

Bin COng bO thdng tin ph6t hanh cd phiiSu Oe tra cO tric vd x6c nhfln ddng tii tr6n
phuong tiQn th6ng tin d4i chring cta co quan b6o chi ngdy 23,24,2511112018.

Nghi quytit HQi tl6ng quin tri sO OOSIZOI9/STGAIQ-HDQT ngdy 09i0ll20lg
th6ng qua k6t qui ph6t hanh cO phitiu d6 tra cO trtc.

nA Cnt Umh, ngdy 09 thdng 0l ndm 2019

c6Nc TY Co PHAN KHo vAN MIEN NAM
NGTIfi EAI DIEN THEO PHAP LUAT

(K!,, ghi rd he @ ud d6ng d(iu)

QUANG TIEN

ffih
KHIO VAN



.::,.I:T}T_rit*Erux

c0Nc rv cO pnAN cQNG HoA xA ngI cntr Ncnia vlpr NAM
DOc l6p - TU do - Henh phfc

56: 007/2019/STGiCV-HDQT rp. HO Chi Minh, ngdy 09 thdng 0I ndm 2019

cONc Bo rHONG TrN THAY DoI so LUgl{c c6 pHrnu co QUYEN
BIEU QUYET DANG LUU HANH

Kinh gtii: - Uy ban Chtmg kho6n Nhd nudc

- S0 Giao dich chimg kho6n Thanh phO UO Chi Minh

- T€n t6 chfc: COng ty c6 phan Kho vfln MiAn Nam

- Ma chimg khoan: STG

- Dia chi try s0 chinh: lB Hodng DiQu, Phudng 13, Qu6n 4, ThAnh pnO UO Ctri
Minh, ViQt Nam

- DiQn tho4i: (84-28) 62685858 Fax: (84-28) 38266593

i cliQn theo pf6[luat/Ngudi UQ CBTT
sbito hq t6{, c},ic vp, tl6ng d6u)

Noi nhQn:
- Nhu trdn;
- Luu.

KHO VAN MIEN NAM

STT NQi dung
TrufcJ<hi thay

dor
Thay il6i Sau khi thay tl6i

Lf do thay
d6i

0l Vdn di6u le O/ND) 854.378.790.000 t28.t54.780.000 982.533.570.000

PhAt hAnh

c6 phii5u dC

tri cd tfc
ndm2017

02 T6ng s6 c6 phitiu 85.437.879 12.815.478 98.2s3.357

03 S6
qui

luqng c6 phi6u 0 0 0

04 SO lugng c6 phi6u
, I ..1

c6 quy€n bi6u quy6t
dang luu hanh

85.437.879 t2.815.478 98.253.357

05 56 luqng c6. phii5u

uu ddi kh6c (n6u c6)
0 0 0

Dai di6n t6 chfcaa

rc2
a.l
ol
*\

s
,;

'c0Ns t

KHOVAN:,
lt

Trffn Quang Ti6n


