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Số: 182/TB  Cà Mau, ngày 09 tháng 9 năm 2021  

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 

- Mã chứng khoán: CAT 

- Địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Việt Nam 

- Điện thoại liên hệ: 290 – 3831615  Fax: 290 – 3831861  

- E-mail: sales@seaprimexco.com  Website: www.seaprimexco.com 

2. Nội dung thông tin công bố: 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau về việc chi tạm ứng cổ tức 

lần 1 năm 2021 (đính kèm). 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2021 tại 

đường dẫn www.seaprimexco.com/Quan hệ cổ đông. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

  

* Tài liệu đính kèm: 

- NQ của HĐQT ngày 03/9/2021. 

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật 

  

 

 

 

 

 



HoIDONG QUAN TR尊
CTY CP THUY SAN CA MAU
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NG菫軍彎UYET
v6viec chi t準醜 士建g ctt tttc I盆 量1建滋融 2921

―Cttnこ音 Lutt Doa:血 nghiep s61 59/2020/QH14 ngふy17/6/2020 cia Qu6c hoi quy

dinhサaD。数lh nghiep;

―Cttn ctt Lutt Chttlg khottn患 6154/2019/QH14 ngay 26/112019 Cia Q五 6c hoi quy

dhh va c肇峰g=hott va疇 i trずれgcれ岬g kh。無;

“Ctt ctt Diau le｀tう Ohttc va hOttt dott stta tti cta‐ C6聰 撃CP Thtty stt Ca Mtt ngけ

27落2021:

,Ctt ctt Bitt b“ cuOc h?p軍Oi ttn18 q塩ね むi C6ngty CP Thiy stt Ca Mau ngtt 03

■ang 9■通m2021.

HOi d6ng qutt tri COttg ty th6ng i麗 htt th無意qua PhvOing ttn chi ttm漁 lg c6織clふnl
nttm 2021,cり th6 nhり sat:

―磯n Ch無.g血o盤:C6phitt C′ 6鴨 サC6phれ Ttty.stt Ca M鑢

―Mtt Cllll腱g感o級iCAT                      舞

‐T6ng sO lずσng co phi6り :9。748.579 CP

“S61ず弊g c6phi6u cl五意1品 五轟h:9。 145。727 CP

―S611rOrnigCOlilliOlquジ  1撃 1'2C:?｀

二MttC t韓 級g66Ⅲ :11000dら館 CP

―TOng gi嵐 むi t11■ ぜ轟臨||l trlc dtt kien1 9.145.727 CP x l.000d6ng=9。 1451727.0癬 0
二λ
颯ong

‐Nttan chi廿嵐:Lgilnhutt stt thu6 chra phtt ph6i tren bお c鍋 機i,hitt dtt dv9C

k16五 tO鉾 6 thttng dh n五1■ 2021.

二童inh thttc chi燎 雹:Toan bo b嵐五g tian ottenk遣五〉

二Thむittim thFc hien chi構ムI sau khi c6 danh sttch c6 d6亀 ch6ttoi ngtt dttgけ cu6i

Cttg d4thTchittqu'en由如 t碑 軸g c6轟c lan l■m2021曲 Tttnttttt L蘭 野 Chmg
khott VietNam(vSD).

‐D6i轟崚ig chitral C6 d6ng hienh轟
=theo dattistth neu tten cia VSD.
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