TRƯNG TÂM
LƯU KÝ CHỬNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự do - H ạnh phúc

Số: ẢM /TB-VSD

Hà Nội, ngàyAĩ- tháng Ạ năm 2017

THÔNG BÁO
(Ve ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách ngườị sở hữu chứng khoán)
Kính gỉri: Các Thành viên lưu ký
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng
ký cuối cùng như sau:
- Tên
~ Tổ? chức phát hành:
Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân*'
- Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân
- Mã chứng khoán:
CPI
- Mã lSIN:
VN000000CPI1
Đại chúng chưa niêm yết
- Sàn giao dịch:
- Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch:
10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/4/2017
- Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên nặ® ^
2017
'

- Tỷ lệ thực hiện:

01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:

Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:

Hội trường Yên Tử, khách sạn Novotel Hạ Long
bay, số 160 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy,
thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

- Nội dung họp:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ
đông.

Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng
khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông
tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mau
03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp
thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa họàn tất việc kết nối
hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề
nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email
thonabaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót
hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin
sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/4/2017.
____
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Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định
nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài
khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường họp phát sinh
tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách
nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại .phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này
đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng
03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
KT. TỎNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC

Nơi nhận:
- Như trên;
- CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân;
-TGĐ;
- THPC (Tổ website);
- KSNB;
- Lưu: VT, ĐK (NBA,100b).
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