
   

 

 

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ĐỂ TRẢ CỔ TỨC  

ĐỢT 3/2009 BẰNG TIỀN MẶT, PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG  

CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU . 

 

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM  

 Tên tiếng Anh:       VIETNAM FUMIGATION JOINT STOCK COMPANY          

 Mã Chứng khoán:    VFG 

 Địa chỉ trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

 Điện thoại: (08) 3 829 1617     Fax: (08) 3 829 3564 

 Giấy CN ĐKKD và ĐKT: Số 0302327629 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu 

ngày 31/12/2001, thay đổi lần 12 ngày 24/08/2009. 

2. Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh: 

 Vốn điều lệ:  81.338.550.000 đồng (Tám mươi mốt tỷ ba trăm ba mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn 

đồng) 

 Các lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán các loại thuốc bảo vệ thực 

vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng (không sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói tại trụ sở); Cung 

cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản và các vật thể khác; Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ 

sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan, các công trình xây dựng; Mua bán vật tư, hóa 

chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); Cho thuê văn phòng ; Dịch vụ 

chống mối mọt; Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng - đê đập - khách sạn - nhà hàng./. 

3. Cổ phần phát hành:    Cổ phần phổ thông                   Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phiếu 

 Số lượng cổ phần đăng ký phát hành: 1.624.729 cp    Tổng giá trị cổ phần phát hành: 16.247.290.000  

đồng  

 Mục đích: chi trả cổ tức đợt 3/2009 bằng tiền mặt (8% trên mệnh giá), phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH 

theo tỷ lệ 10:2. 

 Phương án phát hành:  

Phát hành cổ phiếu thưởng cho CĐHH theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:2 (CĐ sở hữu 01 cổ phần được 1 

quyền, 10 quyền được thưởng 02 cổ phần mới). Cổ phần thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm 

tròn xuống tới hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phần thập phân sẽ bỏ. 

 Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày  20/ 05/2010.  

 Ngày giao dịch không hưởng quyền: ngày  18 / 05 /2010 . 

 Địa điểm thực hiện quyền: Cổ đông đã lưu ký: Công ty CK nơi mở TK lưu ký chứng khoán, Cổ đông chưa 

lưu ký: liên hệ văn phòng công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ,số 29 Tôn Đức Thắng ,quận 1 ,Tp HCM từ 

ngày 11/06/2010 đến 16/07/2010 (Gặp Hiếu –Phòng Kế toán Tài chính )và xuất trình Chứng minh nhân dân .  

 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

     ( Đã ký ) 

 

 

  NGUYỄN BẠCH TUYẾT 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM  

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh   

Điện thoại: (08) 3 829 1617    Fax: (08) 3 829 3564 

 

 


