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CTCP CBTS XK Ngô Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/TB/NGC-15
Kiên Giang, ngày13 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung)
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN-CN TP.HCM
- Quý Cổ đông Công ty

Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền trân trọng thông báo đến

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Quý cổ đông
Công ty về kết quả thực hiện đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và ngày giao dịch đầu tiên của cổ
phiếu niêm yết bổ sung. Cụ thể như sau:
Ngày 24/07/2015, Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh thành phố Hồ Chí
Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số: 09/2008/GCNCPVSD-2, chứng nhận đã đăng ký lưu ký bổ sung 799.944 cổ phiếu mã chứng khoán NGC
tại VSD.
Ngày 05/08/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Thông báo số 824/TBSGDHN về việc chấp thuận niêm yết bổ sung số lượng 7989.944 cổ phiếu NGC.
Ngày 06/08/2015 CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền đã gởi Đơn đăng ký
giao dịch niêm yết bổ sung đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để đăng ký ngày giao
dịch đầu tiên của số lượng cổ phiếu phát hành nói trên.
Ngày 13/08/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có Thông báo số 859 chấp thuận
ngày giao dịch chính thức của 799.944 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Mã chứng khoán
NGC là Thứ Tư, ngày 19/08/2015.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số :07/TB/NGC-15
V/v: “CBTT ngày giao dịch chính thức số
lượng 799.944 cổ phiếu niêm yết bổ sung”

Kính gởi:

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

Kiên Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2015

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán:
NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành
tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại:
077 3874 131
Fax: 077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, mã chứng khoán NGC công bố
thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành như sau:
Thông báo số 859 ngày 13/08/2015 của Tổng Giám dốc Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội về việc chấp thuận ngày giao dịch chính thức 799.944 cổ phiếu niêm yết bổ
sung là Thứ Tư, ngày 19/08/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.
Nơi nhận:
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

- Như trên

VÕ THẾ TRỌNG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Số :08/TB/NGC-15
V/v: “CBTT ngày giao dịch chính thức số
lượng 799.944 cổ phiếu niêm yết bổ sung”

Kính gởi:

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

Kiên Giang, ngày 13 tháng 08 năm 2015

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

8. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
9. Mã chứng khoán:
NGC
10. Địa chỉ trụ sở chính: Khu vực Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành
tỉnh Kiên Giang
11. Điện thoại:
077 3874 131
Fax: 077 3924 331
12. Người thực hiện công bố thông tin:
Võ Thế Trọng
13. Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền, mã chứng khoán NGC
công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã soát xét bởi Công ty TNHH
Kiểm toán AFC VIỆT NAM
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.
Nơi nhận:
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

- Như trên

VÕ THẾ TRỌNG

