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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

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

Số: 454/CV-CT
Về việc hủy Thông báo số 156/TBCT ngày 05/12/2017 của Công Ty
Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”)
Công ty Cổ phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“VPI”) xin gửi tới Quý Trung tâm
lời chào trân trọng và cảm ơn về sự hợp tác trong thời gian qua.
Ngày 05/12/2017, VPI đã gửi tới VSD Thông báo số 156/TB-CT về việc ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017. Sau đó, ngày
08/12/2017, VPI đã nhận được Thông báo số 3144/TB-VSD đề ngày 07/12/2017 của
VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán,
theo đó VSD xác nhận ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2017.
Bằng văn bản này, Công ty chúng tôi đề nghị VSD hủy Thông báo số 156/TB-CT
ngày 05/12/2017 của VPI về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng
cổ tức đợt 2 năm 2017. Lý do hủy: do một số nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến
thời hạn thực hiện.
Vậy Công ty chúng tôi xin thông báo và kính đề nghị VSD thực hiện hủy thông
báo nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành.
Trân trọng cảm ơn.
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