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THÔNG BÁO 
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SGDCK HÀ NỘI  

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 571/QĐ – SGDCK Hà Nội do Tổng giám đốc SGDCK Hà Nội cấp ngày   

03/09/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải trân trọng thông báo về việc chính thức đăng ký giao 

dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:  

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:   

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI 

- Tên giao dịch tiếng Anh: TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY SERVICES J.S 

COMPANY 

- Tên viết tắt: TRASAS 

- Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM 

- Điện thoại:  (08) 39250 222   Fax: (08) 3925 0555 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu theo Giấy CN ĐKKD: 

 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; 

 Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa; 

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

 Dịch vụ khai thuê hải quan; 

2. Cổ phiếu đăng ký giao dịch:  

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải 

- Mã cổ phiếu: TRS 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch 2.212.976 (Hai triệu hai trăm mười hai ngàn chín trăm bảy mươi sáu)  cổ phiếu 

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch:  22.129.760.000 (Hai mươi hai tỷ, một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm sáu 

mươi ngàn) đồng 

3. Ngày chính thức giao dịch đầu tiên: Ngày 18 tháng 09 năm 2015 

4. Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 21.000 đồng/cổ phần 

5. Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin 

 Website phiếu CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải: http://www.trasas.com.vn 

 Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn 

6. Thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu  

Cổ đông chưa tiến hành các thủ tục lưu ký cổ phiếu xin vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký tại các Công ty chứng khoán 

nơi cổ đông mở tài khoản hoặc liên hệ CTCP Chứng khoán Rồng Việt để được hướng dẫn trước khi thực hiện giao dịch. 

Trân trọng thông báo. 

 

 

TP.HCM, ngày  08  tháng  09  năm 2015 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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