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CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN AN GIANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                             An Giang, ngày 16  tháng 06 năm 2015 

 

  BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 

 

Kính gửi: -    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán TPHCM 

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  

 

Tên tổ chức đăng ký phát hành : Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang                            

Địa chỉ trụ sở chính : 1234 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 

Điện thoại : (84.76) 3 852 939             Fax: 84.76) 3 852 202 

 

I. CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH : 

1. Tên cổ phiếu phát hành  : Cổ phiếu Công ty cổ  phần XNK  Thủy Sản An Giang  

2. Vốn điều lệ                           : 255.544.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ năm 

trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng). 

3. Số lượng cổ phiếu lưu hành ( trước thời điểm phát hành ): 25.554.450 cổ phiếu  

4. Số lượng cổ phiếu quỹ ( trước thời điểm phát hành ):  0 

5. Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông 

6. Mã chứng khoán  : AGF 

7. Mệnh giá cổ phiếu  : 10.000 đồng/cổ phiếu 

8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 2.555.445 cổ phiếu 

9. Mục đích phát hành  : trả cổ tức năm 2014 

10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức :  08/06/2015 

11. Ngày giao dịch không hưởng quyền :  04/06/2015 

12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành  :  Tháng 7 năm 2015. 

 

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: 

1. Số cổ phiếu được phân phối    :  2.555.293 cổ phiếu  

2. Số cổ đông được phân phối    :  952 cổ đông 
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3. Phương án xử lý cổ phần lẻ    : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông 

sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị , cổ phiếu lẻ hàng thập ( nếu có ) sẽ bị huỷ bỏ 

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại ( ngày 12/6/2015 ) : 28.109.743 cổ phiếu, trong đó : 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 28.109.743 cổ phiếu  

- Số lượng cổ phiếu quỹ   : 0 cổ phiếu  

III. TÀI LIỆU GỬI KÈM: 

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 ngày 19/03/2015  

2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014 

3. Nghị quyết HĐQT triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2014 ( phương án xử lý cổ 

phần lẻ).  

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN AN GIANG  

  TÔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

     

    

     

    

 

 

 

 

    

                    NGUYỄN VĂN KÝ 

 


