(Ban hành kèm theo Ouy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
Mẫu 07/THQ
CÔNG TY CỎ PHẦN PHÁT TRIỂN
CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Số : :ầ,Ồ.,/TB .cVcx

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - T ự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày..

tháng, s . năm 2015

THÔNG BÁO
( v ề ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Việt Nam
Tên Tổ chức phát hành:

Tên giao dịch :

Trụ sở chính
Điện thoại

Công ty c ổ phần Phát triển Công viên
Cây xanh & Đô Thị Vũng Tàu

VUNG TAU URBAN AND PARKS
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
: 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam - TP. Vũng Tàu
: (064) 3852704
Fax : (064) 3523162

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 : c ổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Công viên
Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu
Mấ chứng khoán : UPC
Mã ISIN
: VN000000UPC6
Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch
: Đại chúng chưa niêm yết
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/05/2015
1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
2. Nội dung cụ thể :
♦ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu- 1 biểu quyết
♦ Thời gian thực hiện : Thứ hai ngày 25/05/2015
♦ Địa điểm thực hiện :
+ Tại VP Công ty CPPT Công viên Cây Xanh & Đô thị Vũng Tàu.
+ Địa chỉ : 221 Võ Thị Sáu - Phường Thắng Tam - TP. Vũng Tàu.
♦ Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng kế
hoạch SXKD năm 2015.
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành và Ban kiểm soát
năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và đề xuất
công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
Đe 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) : 221 Võ Thị Sáu - Phường
Thắng Tam - TP. Vũng Tàu
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cayxanhvungtau@yahoo.com.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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PKT

NGUYỄN ĐỨC TÀI
*

Tài liệu đỉnh kèm :

- NQ số 03/NQ-HĐQT ngày 15/04/2015 Nghị quyết HĐQT Công ty CPPT cvcx & ĐTVT
vê ngày đăng ký cuôi cùng và ngày tô chức Đại hội cô đông thường niên năm 2015.

