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CTY CỔ PHẦN MTGAS 

Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức-Bến Lức, tỉnh Long An 

Tel  : (072) 3634713     Fax : (072) 3871 672 

Số: 50110/CVHC - MTGas Long An, ngày 07 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO 
(Về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cổ đông hiện hữu) 

 

− Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường  năm 2010 số 02/ 2010/NQ-ĐHĐCĐ 
của Công ty Cổ phần MTGAS ngày 22/07/2010. 

− Căn cứ vào Thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ 

phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần MT Gas ngày 26/08/2010 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MTGas trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về 

việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2010, như sau: 

1. Tên tổ chức phát hành   : CÔNG TY CỔ PHẦN MTGAS 

2. Địa chỉ trụ sở chính   : Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Bến Lức-Tỉnh Long An 

3. Số điện thoại   : (072) 3634 713 

4. Fax   : (072) 3871 672 

5. Vốn điều lệ   : 80.000.000.000 đồng 

6. Cổ phiếu phát hành: 

 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần MTGas. 

 Mã cổ phiếu : MTG. 

 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

 Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 Số lượng đăng ký phát hành: 4.000.000 cổ phiếu. 

 Tỷ lệ thực hiện : 2:1( tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ 

được nhận 01 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu thưởng sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ 

phiếu lẻ phát sinh ( nếu có) sẽ được hủy bỏ. 
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Ví dụ: Cổ đông sở hữu Nguyễn Văn A sở hữu 375 cổ phiếu tại ngày chốt Danh sách cổ đông 

hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, ông A sẽ được nhận 187, 5 cổ phiếu mới. Trong 

đó: ông A được nhận 187 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu được hủy bỏ. 

 Cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng cho đối 

tượng khác. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. 

7. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2010 

8. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2010 

9. Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng: Bắt đầu từ ngày 23/09/2010 

10. Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty 

Cổ phần MTGas (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/09/2010. Khi đến làm thủ tục yêu 

cầu xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu cổ phần.. 

Trân trọng thông báo. 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
 (Đã ký) 
 LÊ TỰ MINH 
 


