Thông báo Chi trả cổ tức năm 2014
Hội đồng quản trị công ty CP Dệt kim Hà nội thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:
1. Đối tượng nhận cổ tức năm 2014: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt
danh sách cổ đông 17h ngày 21/2/2015 (Trước ngày tổ chức Đại hội 01 tháng theo quy định tại Điều lệ
Công ty).
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014: 10.7%/mệnh giá ( sở hữu 1 cổ phần 10.000đ được nhận 1.070
đồng, chưa trừ 5% Thuế TNCN từ đầu tư vốn).
3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2014: Từ ngày 15/05/2015.
4. Phương thức chi trả: Chuyển khoản hoặc lĩnh tiền mặt
5. Thủ tục chi trả:
-

Đối với cổ đông pháp nhân và cổ đông thể nhân nhận cổ tức qua tài khoản mở tại Ngân hàng
phải có: Giấy đề nghị chuyển tiền trong đó có các thông tin :
+ Tên cổ đông,người hưởng cổ tức.
+ Mã cổ đông, Số cổ phần đang sở hữu đến ngày chốt danh sách hưởng cổ tức theo quy

định.
+ Số tài khoản cổ đông, Ngân hàng
+ Số CMT, ngày cấp, nơi cấp, Số điện thoại của cổ đông
Các thông tin trên quý cổ đông gửi đến hộp thư công ty : hkc@detkimhanoi.com
-

Đối với các cổ đông nhận cổ tức tại công ty phải mang theo: Sổ cổ đông, Chứng minh thư nhân
dân hoặc hộ chiếu.

-

Trường hợp, cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức, hai bên phải lập Giấy ủy quyền,
trong đó nêu rõ họ tên, số cổ phần sở hữu của người ủy quyền, nội dung ủy quyền, chữ ký và
số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Công ty không chịu trách nhiệm đối với trường hợp cổ đông không điền đủ các thông tin nêu trên.
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