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Số: 028/STG/CV-HĐQT                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2021 

 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK) 
 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

 
Công ty:    Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam 
Mã chứng khoán:   STG 
Điạ chỉ trụ sở chính:  1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại:    08.38266594 
Fax:     08.38266593 
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Vũ Thành  
Địa chỉ:    1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM 
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38266594 
Fax:     08.38266593 
Loại công bố thông tin  24 giờ  72 giờ   bất thường  theo yêu cầu  định kỳ 
 
Nội dung công bố thông tin:  
Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam nhận được công văn số 1592/ĐKKD-T6 ngày 19/03/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021 của Công ty.  

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn 
www.sotrans.com.vn  

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. 

     
Nơi nhận:                     
- Như trên;             
- Lưu VT. 
 
 
 
 
     
     
                                 
                                  



so rrHoacH va oeu ru
THANH PHo Ho cui tr,ttNH

PHoNG oANc r{'xrNn DoANH

ceNG HoA xA ugl cHU xcnil. vIPT NAM
DQc lap - Tg do - H4nh Phtic

CT*' NP

Thdnh pnA rui Chi Minh, ngdy 49 thdng 3 ndm 202l

56: )5glJ /EKKD-r6
p Dai hQi d6ng
ndm2021 cua

Vfln Miiin Nam

NDEN
Kinh gui: C6ng ty C6 phAn Kho V6n Mi6n Nam

q 
d, -...{94.. 11 riy....41J1.!?.

rnong oang ki kinh doanh nhpn dugc van b6n sO OZSISTG/CV-HDQT

ngdy 12 thing 3 nlm 2O2I cua C6ng ty C6 phAn Kho VQn Mi6n Nam vd viQc

xin gia hpn thoi gian t0 chric Eai hQi d6ng CO dOng thuong ni€n202t.

VA vAn d6 ndy, Phong Ding kf kinh doanh c6 i'ki6n nhu sau:

Tai Kho6n 2 Di6u 139 Luat Doanh nghiQp ngey 17 th6ng 6 n6m 2020 quy

dinh: "Dsi hQi ding 16 d6ng phdi hqp thudng nian tuong thdi hqn 04 thdng ke

t* ngdy kdt thuc ndm tdi chinh. Tr* trudne hW Diiu l€ c6ng q ,o quy dinh

khd;, Uryi Aing qudn tr! quyil ttlnh gia hqn hep Dqi hli d6ng 16 d6ng tlaong

niAn ftong trudng n.op i,1i ihia,-nhung kh6ng qud 06 thdng k€ t* ngdy k€t thilc

ndm tdi chinh. ".

Qua co sd neu tren, HQi d6ng Qu6n tri C6ng ty C6 phAn Kho Van Mi6n

Nam co th6 tham kh6o quy dinh n€u tren d6 thuc hi6n theo dung quy dfnh cua

ph6p luflt hiqn hdnh./.

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- Luu: VT, T6 (Thuy 03b).
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