
HỘI ĐỎNG QUẢN TRỊ 
CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU

Số:....U../2020/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau - SEAPRIMEXCO.

Trụ sở chính: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (290) 383 1615 Fax: (290) 383 1861

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Nguyên Khánh.

Địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, thành phổ Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại cơ quan: (290) 383 1615 Điện thoại di động: 0903 827414

Fax: (290)383 1861

Loại hình công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ 
đông (có văn bản gửi kèm).

Chúng tôi xin cạm 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.

Nơi nhân’.
- UBCKNN (24h);
-Sở GDCK Hà Nội (24h);
- Website Cty (2411);
- Lưu TCHC.

iện theo pháp luật
Cà Mau, ngày 17 tháng 04 năm 2020M

Bùi Nguyên Khánh
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU

Số:...M../2020/TB-CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cà Mau, ngày 17 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO 

về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau

Công ty cố phần Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc 
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP Thủy sản Cà Mau

- Mã Chứng khoán: CAT

- Loại Chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019: ngày 

14/04/2020 (Theo danh sách chốt của Trung tâm luu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD).

- Tỷ lệ chi trả: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền (Hiện kim).

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 05/05/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành 
viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 05/05/2020 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 
tuần)

* Nhận bằng tiền mặt Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công 
ty cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, 
Tel: 290 - 383 1615 hoặc tại Văn phòng Đại diện Công ty tại TP.HCM, Room Pl- 



0219, The Prince Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. 
HCM, Tel: 28 - 39970010 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước).

* Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo 
mẫu đính kèm), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản phôtô 
Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước), gửi về Văn phòng Công ty cổ phần Thủy 
sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 - 
3831615.

Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông biết.

Nơi nhận:
- UBCKNN (24h);
-SỞGDCK Hà Nội (24h);
- Website Cty (24h);
- Lưu TCHC.

GIÁM ĐỐC

CÃ MAU /

Bùi Nguyên Khánh



CÔNG TY CÔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU 
SEAPRIMEXCO VIETNAM

08 CAO THANG STREET, CA MAU CITY, VIETNAM
TEL : (84-290) 383 1615 FAX : (84-290) 383 1861

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

PHIẾU ĐÈ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Tôi tên:..........................................................................Sinh ngày:........ /........./

Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................................

Số CMND (Thẻ căn cước):......................................... Ngày cấp:........../.......... /..............
Nơi cấp:....................................................

Là người sở hữu:.....................................cổ phần của Công ty CP Thủy sản Cà Mau -
MCK: CAT tại thời điểm Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh 
sách để được thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019.

Bằng văn bản này, tôi đề nghị quí Công ty chuyển trả khoản tiền cổ tức năm 2019 
của tôi là:......................................đồng (Bằng chữ:..... ..............................................................

...................................................................... ) vào tài khoản:

- Tên Chủ tài khoản:......................................................................................................

- Số tài khoản:.................................................................................................................

- Tại ngân hàng:............. . ...............................................................................................

Tôi cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

...... .........  , ngày........ tháng........ năm 2020

Người đề nghị
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