CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NÔI

Số: 206 / DKHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc chi trả cổ tức năm 2016
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dệt kim Hà nội
- Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/7/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ
tức năm 2016 như sau:
1.Đối tượng nhận cổ tức năm 2016: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm
chốt danh sách cổ đông ngày 11/6/2017
2.Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10,0%/ mệnh giá ( Sở hữu 01 cổ phần 10.000 đồng được nhận 1.000
đồng, chưa trừ 5% thuế Thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn)
3. Thời gian chi trả cổ tức: Các buổi chiều từ ngày 17/7/2017.
4. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Tài chính kế toán - Công ty CP Dệt kim Hà nội: Lô 2 –CN5
Cụm CNTT vừa và nhỏ, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm, TP Hà nội
5. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
6.Thủ tục chi trả cổ tức:
a./ Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND và Sổ Cổ phiếu (đối
với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay, phải có giấy ủy quyền của người ủy
quyền, kèm theo CMND và Sổ Cổ phiếu của người ủy quyền; CMND của người được ủy quyền.
b./ Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua Ngân hàng:
Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu phí chuyển tiền).
Tất cả Thư, Đề nghị trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin vui lòng gửi
về: Phòng tài chính kế toán Công ty CP Dệt kim Hà nội
Điện thoại:

0243 8362027 .

Fax: 043.8362470

Email: hkc@detkimhanoi.com

Trân trọng thông báo!
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu VT. TCKT

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
Ký ngày: 14/7/2017 11:19:04

(đã ký)
BÙI TẤN ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2016
BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần dệt kim Hà nội

Tên cổ đông:………………………………………………………………… ......................................
CMND/GCNĐKKD: ………………. Ngày cấp: ……………. ..Nơi cấp: ……………………………
Điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………….................................................................................
Mã số cổ đông: …………………………Số cổ phần Sở hữu ……..………………………………….
Tổng giá trị theo mệnh giá (10.000/ cổ phần )..............................................................................đồng.
Đề nghị Công ty cổ phần Dệt kim Hà nội thanh toán cổ tức năm 2016 vào tài khoản sau:
Chủ tài khoản: ………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản: ……………………………………………………………………………… ………….
Tại ngân hàng: ……………………………………………Chi nhánh………………………………. ..
Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản nêu trên.
Hà nội, ngày …… tháng 7 năm 2017
Chủ tài khoản
(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức)

L ưu ý:

Phí chuyển tiền cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài khoản,
ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền.

