
     

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI 

TASA DUYENHAI 

THÔNG BÁO 

(V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền )  

 

 Căn cứ Thông báo số 38/TB-VSD ngày 04/01/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và 

Thông báo số 20/TB-SGDHCM ngày 08/01/2018 của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải xin trân trọng thông báo một số nội dung liên quan đến 

tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Công ty như sau: 

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải 

- Địa chỉ : 189 đường Đình Vũ - Phường Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng 

- Điện thoại : 02253.978895  Fax: 02253.978895 

- Vốn điều lệ  : 187.110.000.000 đồng (Một trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm mười triệu 

đồng). 

- Sàn giao dịch                        : HOSE 

✓ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên  Hải 

✓ Mã chứng khoán: TCO 

✓ Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông   

✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.  

✓ Ngày đăng ký cuối cùng:    19/01/2018 

✓ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2018 

✓ Đối tượng được hưởng quyền: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt 

danh sách để thực hiện quyền. 

- Lý do và mục đích:     

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.  

✓ Tỷ lệ thực hiện    : 5% /cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) 

✓ Thời gian thực hiện:    08/02/2018 

 + 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 trụ sở Công ty Cổ phần 

Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (Địa chỉ: 189 Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng; Điện thoại: 

02253.978895)  vào các ngày làm việc từ ngày 08/02/2018. Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông xuất trình chứng 

minh nhân dân, giấy CNĐKKD (nếu là tổ chức). Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp 

kèm CMND bản sao của người uỷ quyền và CMND của người được uỷ quyền. 

✓ Thông báo đăng trên Website: www.tasaduyenhai.com  kể từ ngày 16/01/2018. 
 

  
 

CHỦ TỊCH HĐQT 
 

(đã ký) 
                                                                                                                                                    Lê Thái Cường 

http://www.tasaduyenhai.com/

