
  
THÔNG  BÁO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM 

 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM TẠI 

 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VOSCO 
 
1.Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vosco (VTSC) 

Địa chỉ: Số 15 Cù Chính Lan – P.Minh Khai – Q.Hồng Bàng – TP.Hải Phòng 
Điện thoại: 031 2604562 Fax: 031 3823464 Email: Vtsc@vosco.vn 

2. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn sơn, dầu nhớt; Bán buôn hóa chất cho ngành công nghiệp và 
hàng hải; Bán lẻ dầu nhớt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Vận tải hàng hóa đường bộ; Đại lý bán sơn, dầu nhớt, phụ tùng, thiết bị chuyên dùng ngành 
hàng hải.... 
3. Vốn điều lệ: 27.324.000.000 đồng 
4. Tổ chức chào bán quyền mua cổ phiếu: Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) 
5. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân là cổ đông hiện hữu của VTSC (Theo quy định tại Thông 
báo phát hành thêm cổ phiếu của VTSC) 
6. Quyền mua cổ phần chào bán: 
- Số lượng quyền mua chào bán: 136.476 quyền mua, tương đương 136.476 cổ phần phổ thông 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Kính mời các nhà đầu tư quan tâm tới số quyền mua cổ phiếu nói trên vui lòng liên hệ với 
chúng tôi: 
- Thời gian: Trong giờ làm việc từ ngày 26/5/2015 đến 17 giờ ngày 30/5/2016 
- Địa điểm: Tại Phòng Kế hoạch Đầu tư - Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam, số 215 Lạch Tray, 
Hải Phòng  Điện thoại: 031 3731033 Email: pid@vosco.vn 
Chúng tôi sẽ căn cứ vào danh sách các nhà đầu tư quan tâm để tiến hành các thủ tục bán số quyền mua cổ 
phiếu nói trên theo đúng các quy định của pháp luật. 

Trân trọng thông báo./. 


