Số: 79 CTG/CV
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện quyền

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

dự Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền
dự Họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Tên TCPH:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
Tên giao dịch:
National Seed Joint stock Company
Trụ sở chính:
Số 1 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại:
(84-4) 3 8521503
Fax: (84-4) 3 8527996
Sàn giao dịch :
HOSE
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối
cùng cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương
Mã chứng khoán:
NSC
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng:
18/02/2013
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán nói trên
1. Lý do và mục đích sử dụng :
Thực hiện quyền Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013
2. Nội dung cụ thể :
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu phổ thông có 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội : 8h30 sáng ngày 21/03/2013.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Khách sạn Melia số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm,
Thành Phố Hà Nội.
* Tài liệu họp Đại hội cổ đông cung cấp trên trang Website: http://www.vinaseed.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 sai phạm.
Trân trọng kính chào./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Tp.HCM
- Lưu.

TRẦN KIM LIÊN

