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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019 

Số: 137/2019/TB-TCD 
 

THÔNG BÁO 

Về điều chỉnh nội dung trong thông báo số 132/2019/TB-TCD ngày 08/10/2019 

Kính gửi:  - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải 

Tên giao dịch: Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company 

Trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. 

HCM cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 04/10/2018  

Điện thoại: (84.28) 3833 0314  Fax: (84.28) 3833 0315 

Ngày 08/10/2019, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải 

(TRACODI) đã có công văn số 132/2019/TB-TCD gửi quý Cơ quan thông báo vể ngày 

đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu và tiền mặt; Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam đã có văn bản phản hồi số 1311/TB-CNVSD ngày 08/10/2019 

về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán về ngày 

đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2019 

Nay Công ty TRACODI kính đề nghị quý Cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty 

TRACODI được hủy nội dung trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 (10%) và giữ 

nguyên nội dung trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt (5% trên tổng vốn điều lệ được 

thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019). Ngày đăng ký cuối cùng 

để trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt là ngày 22/10/2019. 

Lý do: Đã chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 11/10/2019.  

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của quý Cơ quan và pháp luật hiện hành.  

Kính mong quý Cơ quan xem xét và chấp thuận. 

Trân trọng, 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.  

 

 

 

 
 


