
CÔNG TY CỔ PHẬN 
THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Số: -98 /tb-tst
V/v: Chốt danh sách cố đông để tể chức
Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 

2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021.

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
Tên giao dịch: VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: VIPESCO Mã chứng khoán: VPS
Trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38296378, (028) 39118420 - Fax: (028) 38230752.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/03/2021, Chúng 

tôi xin thông báo đến quý cổ đông như sau:
Công ty sẽ gửi văn bản đề nghị đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng 
khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
của Công ty với nội dung:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VPS
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
-Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2021
1. Lý do và mục đích:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nội dung cụ thể:
Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
+ Hiện nay Công ty chỉ có cổ phiếu phổ thông
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- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 29/04/2021
- Địa điểm thực hiện: 96 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Thực hiện các nội dung thường kỳ của Đại hội đồng cổ 

đông và một số nội dung khác Công ty sẽ thông báo sau.
Căn cứ vào Danh sách người sở hữu chứng khoán VPS tại ngày đăng ký 

cuối cùng nêu trên do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung 
câp, Chúng tôi sẽ gửi Thông báo mời họp đến quý cổ đông có quyền tham dự 
Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- CBTT trên trang TTĐT Công ty;
- CBTT trên cổng TTĐT của 
ƯBCKNN và SGDCK TP HCM;
- Lưu VT, TK HĐQT, CBTT.
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