CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP
NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nafoods Group trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để
đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:
1. Tên tổ chức lưu ký, niêm yết
Tên giao dịch tiếng Anh
Tên viết tắt
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Website
Giấy CNĐKD số

CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS GROUP

NAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY
NAFOODS GROUP

Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh
Nghệ An, Việt Nam
84-3-853322
84-3-853902
www.nafoodsgroup.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2900326375 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi
lần thứ 08 ngày 27/05/2015.
300.000.000.000 đồng
Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản.

2. Vốn điều lệ
3. Lĩnh vực kinh doanh chính
4. Cổ phiếu niêm yết
- Tên cổ phiếu
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nafoods Group
- Loại cổ phiếu
Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu
10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết
30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệucổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu ĐK niêm yết
300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị xin
thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00’ ngày 13/08/2015
- Đề nghị Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu mang theo CMND và giấy chuyển
nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng kí sở hữu cổ phiếu tại Công ty trước 16h00’ ngày 13/08/2015
- Quý cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin hoặc có sai sót về địa chỉ, CMND/Hộ chiếu hoặc có sai sót trên Sổ
chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng liên hệ với Công ty để cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước 16h00’ ngày
13/08/2015. Sau thời gian này, cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất cứ sai sót nào về thông tin cổ đông.
- Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công ty chính thức được
giao dịch tập trung trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh. Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các
giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty diễn ra sau 16h00’ ngày 13/08/2015
- Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung
trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
Quý cổ đông vui lòng mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) và CMND (bản gốc và 01 bản photo) để thực
hiện các thủ tục trên.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần Nafoods Group
Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: 84-3-853322
Fax: 84-3-853902
Thông báo này có hiệu lực cho đến ngày cổ phiếu của Công ty cổ phần Nafoods Group được chính thức niêm yết trên Sở
GDCK TP Hồ Chí Minh.
Thông báo này được công bố trên Website Công ty và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng cổ đông Công ty.
Trân trọng thông báo./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MẠNH HÙNG

