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CĐ chưa lưu ký chứng khoản)

THÔNG BÁO
CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIÈN NĂM 2019 

CHO CỔ ĐÔNG CHƯA L ư u KÝ CHỨNG KHOÁN

Thực hiện Nghị quyết số 20-2019/NQ-HĐQT/HAPƯMA của Hội đồng quản trị 
Công ty về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2019.

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức bằng 
tiền số C002/2020-CTB/VSD-ĐK ngày 03/01/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 14/01/2020, Công ty chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền 
cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán với tỷ lệ 10%, tương ứng 01 cổ phần nhận 
1.000, đồng (Một ngàn đồng).

Đe nghị các cổ đông sở hữu chứng khoán mang giấy tờ cá nhân (chứng minh thư 
nhận dân/ căn cước công dân / hộ chiếu), với các trường hợp ủy quyền đề nghị người 
được ủy quyền mang giấy ủy quyền và giấy tờ cá nhân đến làm thủ tục nhận tiền tại 
phòng tài chính kế toán Công ty có địa chỉ: số 02, đường Ngô Quyền, Phường cẩm  
Thượng, thành phố Hải Dương trong các giờ hành chính. Trường hợp cổ đông công ty 
muốn nhận cổ tức qua chuyển khoản, xin vui long điền đầy đủ vào phiếu đề nghị đính 
kèm thông báo này và gửi lại về phòng tài chính kế toán Công ty theo địa chỉ nêu trên.

Công ty xin trân trọng thông báo!
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