
CONG TV CO PHAN VAN TA! 	CONG HOA XA HQI CHU N'HIA VlT NAM 
DA PHUNG TH15C DUYEN HA! Doe lp - TLr do - Hanh phác 

S: 3712019/GBTT-TASA 	 Ha! Phông, ngàv 23 ihcng 10 nãm 2019 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TO'  
CUA UY BAN CHNG KI{OAN NHA NU'OC VA 

SO GIAO DICH  CHUNG KHOAN THANH PHO HO CHI MINH 

Kin/i jiii. 	- Uy ban Chñn khori Nha nu'óc 
- So' Giao dich chlrng khoãn TP. Ho Chi Minh 

- Ten tO^ chrc: Cong ty Co phan Vn tãi da phurng th(rc Duvn I 1á 
- Ma chüng khoán: TCO 
- Dja chi trii sâ chmnh: So 189 duO'ng di Dinh Vu, Phithng Dông Häi 2, Quãn Hãi An, 

thành phô Hài Phong. 
- Dinthoai: 02253.978895 
- Fax 	: 02253.978895 
- Ngi.thi thirc hin cong bô thông tin: Lê Khánh Toàn 

Chirc vii: TruOrng phOng Hành chInh tong hcip 
Loai thông tin cong bô: U dinh kS'  0 bat thithng Li 24h LI] theo vêu cãu 
Ni dung thông tin cong bô (*): 
Cong bô thông tin ye ngày dang k cuôi cüng de;' thirc hin quyn tarn irng cO^ tüc tht 
01 näm 2019 bang tiên mat, cu the: 
- Ngày däng k2 cuôi cüng: 12/11/2019. 
- Ngày thanh toán: 25/11/2019. 

Thông tin nay dã dtrqc cOng bô trên trang thông tin din tir cüa COng ty vao ngày 
23/10/2019 tai  dir?ng din: 
https://www.tasaduyenhai.com/vi/co-dong/Thong-tin-co-dong/tt-venj.dangk. . 
cuoi-cung-de-thuc-hien-tam-ung-co-tuc-clot-j-nam-2019-44 I .htrnl 

Tôi cam kt các thông tin cong bO^ trén dày là dung sy thjt và hoàn toàn chu trách 
nhim trrnfrc pháp 1ut ye ni dung các thông tin da cong bO./. 

Dai diên to chtrc 
Tài lieu  dInh kèm. 
- Nghj quyêt HDQT s 
06/201 9/NQ-HDQT; 
- Thông báo s: 36/2019/TBTASA. 
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CONG TY CO PHAN VAN TA! 
BA PHIYONG THUC DUYEN HA! 

---- oOo ----- 
S: 06/2019/NQ-HDQT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc lap - Tiy do - Hanh Phüc 

Hái Phông, ngiiyJ-3 thing AO nám 2019 

HQI BONG QUAN TRI 
CONG TV CO PHAN VAN TAI BA PHUNG THC DUYEN HA! 

Can cfr: 
- Lust Doanh nghip so 68/2014/QH13 duçc Quôc hi Nuâc Cong hOa XA hi ChU nghia 

Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2014; 
- Lust Chirng khoán so 70/2006/QH1 1 duçic Quoc hi Ni.ràc Cong hOa Xà hi Chü nghia 

Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 06 nm 2006 và Lust  Ching khoán süa dôi bô sung so 
62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 näm 2010; 

- Diêu le và Quy chê quân trj Cong ty cô phân Vn tãi da phi.xang thixc Duyên Hài; 
- Nghj quyêt Di hOi  Ong 0dong thtring niên so: 01/NQ-DHDCD ngày 20/04/2019 cUa 

Cong ty cO phân Vn tai da phuong thrc Duyên Hâi; 
Biên bàn hop Hi dông quàn trj so: 06/2019/BB-HDQT ngày 231,10 /2019 v vic tam 

i'rng cô ti'rc dçit 01 näm 2019. 

QUYET NGH! 

Biu 1: Thông qua vic tam irng c tirc bAng tin mt dot 01 näm 2019 vói t 18 thvc hin là 5% 
tuong ducmg 500 dông/cO phiêu. Mrc Co tire cuôi cling cüa näm 2019 sd do HOi  dông quán trj 
trInh Dai hOi dông cô dông thu&ng niên thông qua tai  kr hop nm 2020 và dam bão không thâp 
hon mrc dà tam  fing 5%. 

- Ngày dang k cui cüng: 12/11/2019. 

- Ngày thanh toán: 25/11/2019. 

Dieu 2: tJy quyn cho Chü tjch Hi dng quãn trj th%rc hin các thu tic lien quan de^ tin hành trá 
tam ung cô tue dçit 01 näm 2019. 

Biu 3: Thire hin nghia v1 cong b o^ thông tin theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Biu 4: Nghj  quyt Co hiu lrc k tr ngày k. Các thành viên 1-16i dng quãn trj, Ban Tng Giám 
doe, cac PhOng ban, các don vi trrc thuc Cong ty, cac to chirc và cá nhân khác CO lien quan 
chju trách nhim thi hành Nghj quyêt này./. 

Nci nhân: 
- Nhu Diu 4; 

- UBCKNN, SGDCKHCM; 
- Li.ruVP. 
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Mâu 07/THQ 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc lp - Tiy do - Hanh phüc 

Hal Phông, ngày 	thdng 10 nám 2019 

CONG TY CO PHAN VAN TAI 
DA PHU'ONG TH(IC DUVEN HAL 

S: L/2019/TBTASA 
(V/v: Ngày dang kj cuó'i cling d6 thirc hin 

tam tng Co ti'c ä'Q't 1 nãm 2019) 

THÔNG BAO 
(Ve^ ngày dàng k cu6i cñng de^ thrc hin tam irng co tire dçrt 1 näm 2019) 

Kin/i gui: Trung tam Lu'u k Chü.ng khoán Vit Nam 
S& Giao dch  chñ'ng khoán thành phô Ho Chi Minh 

Ten TCPH: Cong ty CO Phãn vn tãi da phtrong thü'c Duyên Hal 
Ten giao djch: TASA DUYENHAI 
Tru si chInh: So 189 Dung di Dinh VU, P Dông Hái 2, Q Hãi An, TP Hái PhOng. 
Diênthoai :02253.978895. 	 Fax: 02253.978895 

Ching tôi thông báo dn Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam (VSD) ngày dang 
k cuôi cUng dê lp danh sách ngui si hu cho chtrng khoán sau: 
Ten chüng khoán: Co phiêu Cong ty Co Phân vn tâi da phiiong thirc Duyên Hãi 
Ma chiirng khoán: 	TCO 
Loi chirng khoán: Co phiêu phô thông 
Mnh giá: 	 10.000 dông 
San giao djch: HOSE 
Ngay dang k cuôi cUng: 12/11/2019 
1.LdovàmucdIch: 

Trn ing cô tirc dçt 1 nain 2019 bang tiên rnt; 
2. Ni dung cu the: 

Tam üng chi trá cô tfrc bang tiên mt: 
- T I 1 thirc hin: 5% cô phiêu (01 cô phiéu nhtn ducic 500 dông) 
- Ngay thanh toán: Ngay 25/11/2019 
- Dia diem thirc hiên: 
+ Dôi vii chirng khoán luu k: Nguii so' hüu lam thu tiic nhin cô to'c tai các Thành viên luu 
k noi mo' tài khoãn luu k. 
+ Dôi vo'i chirng khoán chua luu k : Ngu'O'i so' hu lam thu tVc  nhin cô to'c ti Cong ty Co 
phân Vn tãi da phuang tho'c Duyén Hái bat dâu tir ngay 25/11/2019 (vão các ngày lam vic) và 
xuât trinh chirng minh nhân dan. 

Dê nghj VSD lp  va gfri cho Cong ty chüng tôi danh sách ngtrbi s& hu'u chfrng khoán ti 
ngày däng k cuôi ciIng nêu trên vão da chi sau: 
- Dja chi nhn Danh sách (ban ci.urng): Cong ty Co phân Vn tãi da phuong thirc Duyên Hãi, So 
189 duO'ng di Dinh VU, phuo'ng Dông Hãi 2, Qun Hãi An, TP Hái PhOng 
- Dja chi email nhtn file dU 1iu: thuhang@tasagroup.com.vn  

Chüng tOi cam két nhung thông tin ye ngi.thi so' hüu trong danh sách se duçic sfr dung 
dung miic dIch vã tuân thu các quy djnh cUa VSD. Cong ty chung tôi së hoàn toàn chju trách 
nhim truâc pháp lutt nêu có vi phm. 
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Viét Anh 
Tãi Iiu aInh kern:  
- Nghj quyët Dai hi dông cô dông so 01/NQ/DHDCD 
- Nghi quyt HDQT sO^ 06/2019NQ-HDQT 


