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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

              

Số: 1593/TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2021 
 

 
  

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng 

 

Căn cứ công văn số 975/VTSPK-TCKT ngày 31/08/2021 của Công ty Cổ phần 

Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế và Công văn số 1203/TB-CNVSD ngày 01/09/2021 của 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh về việc 

thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền của mã 

chứng khoán GSP, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK 

TP.HCM) thông báo về việc thay đổi nội dung ngày đăng ký cuối cùng tại Thông báo 

số 1468/TB-SGDHCM ngày 12/08/2021 như sau: 

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế 

- Mã chứng khoán     : GSP 

- Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông  

- Mệnh giá    : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/08/2021 

- Ngày đăng ký cuối cùng  : 23/08/2021 

- Nội dung thay đổi: 

Nội dung thay đổi Nội dung đã thông báo Nội dung sau khi thay đổi 

Thời gian chuyển 

nhượng quyền mua 

Từ ngày 30/8/2021 đến 

ngày 16/9/2021 

Từ ngày 30/8/2021 đến 

ngày 12/10/2021. 

Thời gian đăng ký đặt 

mua và nộp tiền mua 

cổ phiếu 

 Từ ngày 30/8/2021 đến 

20/9/2021 

Từ ngày 30/8/2021 đến 

15/10/2021 

- Lý do thay đổi: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến hết sức phức tạp, 

các thành phố lớn trên cả nước đang thực hiện giãn cách hết sức nghiêm ngặt. Vì 

vậy, việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phiếu 

trong giai đoạn hiện nay khá khó khăn. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông 
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Công ty và để  đảm bảo đợt phát hành được thành công, Hội đồng quản trị công ty 

quyết định gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phần. 

- Các nội dung khác tại Thông báo số 1468/TB-SGDHCM ngày 12/08/2021 của 

SGDCK TP.HCM không thay đổi. 

Nơi nhận: 

- TCNY; 

- TV,GS,TTTT; 

- Lưu: VT, NY (06). 

 KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký  

 

 Trần Anh Đào 

 


