
CÔNG TY CỔ PHẢN 
PHÂN LẲN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Số: ' i t t  /CBTT-PLVĐ 
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
fìôc iâp — Tư do -  Hanh nhúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: - ủy ban Chứng klioán Nhà nưóc
- Sỏ’ Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỀN
Mã chứng khoán: VAF
Địa chỉ trụ sỏ- chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 
Điện thoại: 0243 6884489 
Fax: 0243 6884277
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố [324 giờ □  72 giò' □  bất thường □  theo yêu Cầu □định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*): Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thuừng niên 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 
vandienữnp.vn-quan hệ cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kêt thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liêu kèm theo\
- Nghị quyết sổ 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 

Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Phân lân nung chày Văn Điển.

Nơi nhân:
- Như kính gửi
- Nguùi được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

THEO PHÁP LUẬT

Văn Tại



P H Ẳ N . . i V m , T Y C Ố f ^ „  . . .  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
PHAN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

So : / lJỊj /TB PLVĐ H à nộị' ngày 0g th^ ng  J năm 2018

THÔNG BÁO 

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

Kính gửi:

- ủ y  Ban Chứng khoán Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên TỔ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điên

ĐT. 0 2 « " T *  Phan Trọng Tuệ’ m Hiệp> huyện Thanh Tri’ thành >hốĐT: 0243 6884489 - Fax: 02436884^77

t M n Ì b i o a ế o  ủy Ban Chứng khoán Nhà "“*■  * " “ * L -  kỹ
hưng khoán Việt Nam (VSD), Sỡ Giao dịch Chứng khoán thành phó Hồ Chi Minh (HOSE) 

ngày đăng ký cuếi cùng a l lập danh sách ng|rM sở hữll cho chứng ^ in  sau:

Tè„ chtag khoáa: CỎ PHIẾU CÔNG TY CỎ PHÀN PHÂN LÂN NUNG CHÀY VÂN MÈN
Mã chứng khoán: VAF, M ã ISIN: VN000000VAF9

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 4 năm 2018

2. " r  T , ĩ b: ™ am d ự .c“ộc h?p Đ?i hộ: đồ"8 à  « " S  niên Cóng ty „âm 2018

T z  1 ^ " ! ’  'T  họp Đại "ội đồng cổ đỗng *‘‘ưfrng « " *  *  ■*" M wỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu -  01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26 tháng 4 năm 2018

Tam Hi™huyện Thanh Tn,thtahPpho Ha N ộfn nung ch4y Văn Điển ~ đưỉmg Phan Trọng xã

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thầm quyền cùa Đại hội đồng cồ đòng.



Đê nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chửng khoán tại 
ngày đăng ký cuôi cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân
nung chảy Văn Điển;

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vandienfmp@gniail.com.

Chung tôi cam kêt những thông tin vê ngưòi sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ 
được sự dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn 
toàn chịu tránh nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

, ĩ?! lỉẻn đinh kèm: Nghị quyêt sô 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công 
ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển.

Noi nhân:
Như kính gửi;

- HĐQT.BKS (b/c) 
Người được UQCBTT;

- Lưu HĐQT,VT.

Hoàng Văn Tại

mailto:vandienfmp@gniail.com



