
CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN LẲN NUNG CHẤY VẰN ĐIỂN

Số: 53S7CBTT-PLVĐ 
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp -  Tư do — Hanh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

Kinh gửi: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sỏ- Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 
Mã chứng khoán: VAF
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội 
Điện thoại: 043 6884489 
Fax: 043 6884277
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố 0 2 4  giờ □  72 giờ □  bất thường □  theo yêu cầu □  định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*):

Chi trả cỗ tức năm 2016 cho cỗ đông

Thong tin rtay đưọc công bô trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn 
vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

 ̂ Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật 
va hoan toan ch Ị u tiach nhiệm trước pháp luật vê nội dung thông tin đã báo cáo và công bố

Tài liêu kèm theo'.

Quyết định SỐ 62/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 
Phân lân nung chảy Văn Điển.



(Bũn hành kềm theo Quy chê thực hiện quyêr. cho người sở hữu chứng khoán)
Mail 07/THQ

__ . _  CP NG TY CỎ P,HẢ \  . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VAN ĐIEN Độc lập - Xự do - Hạnh phúc

Sô: /TB-PLVĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng

để thực hiện quyền của cổ đông

X , THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền-trả cổ tức năm 2016 (lần 2))

Kính gửi: - ủy Ban Chửng khoán nhà nước

- Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Việt Nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh •

Tên Tô chức phát hành: Cồng ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 
Tên giao dịch:
Trụ sở chính: Đương Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thành Trí, 

thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 043.6884489 Fax: 043 6884277
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

ngay đăng ký cuôị cùng đê lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: cổ  phiếu Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 
Mã chứng khoán: VAF 

• Loại chứng khoán: cổ  phiếu phổ thông 
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cổ phiếu 
Sàn giao dịch: HOSE 
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2017
1. Lý do và mục đích:
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền (lần 2)
2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/7/2017
- Thời gian thực hiện: ngày 28/7/2017
- Địa điểm thực hiện:

•  '

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

+ Đổi với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển - địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ xã 
Tam Hiệp* huyện Thanh Trĩ, thành phô Hà Nội (vào các ngày'làm việc trong tuần) bắt 
đâu từ ngày 28/7/2017 và xuất.trình chứng minh thư nhân dân.



Đê nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng 
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 ̂ . - Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần
Phan lân nung chảy Văn Điển, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội.

- Đìa chỉ email nhận file dữ liệu: vandienfmp@gmail.cnm

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử 
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liêu đỉnh kèm :

-  Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển•

- Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty 
cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhân:
- Như kính gửi:
- Cổ đông;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Người được ƯQCBTT
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA CÔNG TY 

■ GIÁM ĐỐ

mailto:vandienfmp@gmail.cnm


CÔNG TYCO PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
p h â n  Lẳ n  n u n g  c h ả y  v ă n  ĐIẺN Đ ộ c  lập .Tự do -  Hạnh phúc

Sô: 62 /QĐ-HĐQT Ị Ị à  N ộ ị  n g à y  2 6  t h ả n g  6  n ẵ m  2 0 1 J

QUYỂT ĐỊNH
V/v: Chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỎ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014- 

. Căn cứ Đ ì ê u  Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng
cô đông thông qua vào ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016-

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty co phần PKân lân nung chảy Văn Đ iể n -  ' '

Că11 cứ Tờ trình số 518/TTr-PLVĐ ngày 21/6/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ
phân Phân lân nung chảy Văn Điển-

Sau khi lấy ý  kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến số
6imC-HĐQT ngày 21/6/2017 của Hội đồng quán trị Công ty cổ phân Phân Un nung 
chảy Văn Điển,

QUYẾT ĐỊNH:

Đieu 1: Trả cô tức năm 2016 cho cổ đông như sau'

a- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu đươc nhân 1 000
đông).

-0/ , Äb' Tr°ng năm2016> Cônỗ ty đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông là 
5%/mệnh giá; cô tức năm 2016 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2017 cho co đong 
được thực hiện như sau: s

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 13/7/2017

- Thời gian trả cổ tức: Ngày 28/7/2017

- Tỷ lệ thực hiện:.5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) •
- Địa điểm thực hiện:

Th' h  -  Đối ; ớl„chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
1 hành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký-

. +,Đ? Ì “ g kh0án chưa ỉưuký; Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại 
S r 8'L C,ỉ pĩỉ"  u ;lân nu"s  ,°“ y Vân Đlển ỷ» chi- w»n Trọng Tuệ, xà Tam

í n m m  thả" h p Hà Nội) và0 các ns à-v làm việc trong tuần (bat đầu tư
ngày 28/7/2017) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 
theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

QUẢN TRỊ

Dương


