
(Ban hành kèm theo Quy chê thuc hiện quyén cho nguoi sà hu chúng khoán)
Mau 07/THQ

cÔNG TY CP THUÓC SÁT TRŮNG VN
S0:055 /TB-TST

V/v: Chot danh sách có đông đê chi trà có
tức năm 2020.

CONG HOÀ XĀ HOI CHŮ NGHÍA VIET NAM
Dộe lập - Ty do - Hanh phúc

TP H6 Chi Minh, ngày 04 tháng 06 năm2021

THONG BÁO
(Vê ngày đäng ký cuôi cùng dê thye hiện quyên nhận cô túe năm 2020

băng tiên)

Kính güri: Trung tâm Liru ký Chúng khoán Việt Nam

Tên To chức phát hành: CÔNG TY CÓ PHÂN THUÓC SÁT TRŮNG

Tên giao dich: VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY (viét

Try so chính: 102 Nguyēn Đinh Chieu, Phuờng Đa Kao, Quận 1, TP Hô

Diên thoại: (08) 38296378, (08) 39118420 Fax: (08)38230752

VIET NAM

tăt: VIPEScO)

Chi Minh.

Chúng tôi thông báodđến Trung tâm Luru ký Chúng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuôi cùng đê lập danh sách nguoi sö hữu cho chúng
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cô phiêu Công ty cô phân Thuôc sát trùng Việt Nam
Mã chúng khoán: VPs
Loai chúng khoán: Có phiếu phô thông
Mênh giá giao dịch: 10.000 dồng.
Sàn giao dich:
Ngày däng ký cuôi cùng:22/6/2021.
1. Lý do và mụe đích (ghi rð nhiing nội dung thychiện)
-Chi trà co tức năm 2020 bàng tiền.

2. Noi dung cy thê (ghi rõ nhimgnội dungthuchiện)
b. Chi trå cô trc năm 2020 bàng tièn
Ty lethyehiện:
+Doi với co phiêu: 7,5%lcô phiêu (01có phieu đuoc nhận 750 đông)
(Tai Cong ty iện chi có một loai cóphiéu là cóphiéu phó thóng)
Ngày thanh toán: 07/7/2021
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