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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY SẢN BẠC LIÊU 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1210 - BLF             Bạc Liêu, ngày 12 tháng 10 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 

Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  

 
 Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

 Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

 Trụ sở chính:  số 89 Quốc lộ 1A, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh 

Bạc Liêu 

 Điện thoại:  0781 849 567               Fax: 0781 849 706 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 

đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

 Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu 

 Mã chứng khoán:  BLF 

 Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

 Mệnh giá giao dịch:  10.000 đồng/ cổ phiếu    

 Sàn giao dịch:  HNX 

 Ngày đăng ký cuối cùng:  02/11/2018 

1. Lý do và mục đích : 

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

2. Nội dung cụ thể : 

 Tỷ lệ thực hiện:  1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 

 Thời gian thực hiện:  Dự kiến trong tháng 11/2018 

 Địa điểm thực hiện:  Công ty Cổ phần Thủy sản bạc Liêu, số 89 Quốc lộ 1A, 

Thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu 

 Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và 

phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. 

 Tài liệu đính kèm: 

 Thông báo số BL – 1210/2018  ngày 12/10/2018 của Công ty Cổ phần Thủy 

sản Bạc Liêu về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản. 
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Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng 

khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

 Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Thủy sản Bạc Liêu – Chi nhánh Hồ Chí 

Minh, số 4A Đặng Tất, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhnhanhcm0605@gmail.com và 

dam.nt@baclieu-vegetables.vn 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử 

dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- SGDCK Hà Nội; 
- Lưu Công ty. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
 
 
 
 
 
 
 

NGUYỄN THANH ĐẠM 
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