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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2012

/ TB-PP

THÔNG BÁO

V/v Chi trả cổ tức năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
Kính gửi :

QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CP PHONG PHÚ

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-PP-HĐQT ngày 09/04/2012 Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2012 của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ
tức năm 2011 như sau:
I. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2011: 25% trên mệnh giá, trong đó
− Trả cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ thanh toán: 20%/vốn cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000
đồng)
− Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện: 5%/vốn cổ phần (cổ đông sở hữu 20 cổ phần
được nhận 01 cổ phiếu mới)
− Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến
hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ
còn lại do việc làm tròn sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần
Phong Phú xử lý theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 9/4/2012 của Đại hội đồng cổ
đông Tổng Công ty cổ phần Phong Phú.
II. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 phút ngày 25/05/2012.
1.

Nhận cổ tức bằng tiền
- Thời gian chi trả: từ ngày 28/5/2012 đến ngày 01/6/2012.
- Địa điểm nhận:
Để tạo điều kiện cho các cổ đông nhận cổ tức được thuận tiện Tổng Công ty sẽ tổ
chức chi trả cổ tức tại 2 địa điểm trong cùng thời gian trên
Địa điểm thứ nhất: Phòng Tài chính kế toán Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May
Phong Phú – 48 Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Tăng Nhơn Phú B – Quận 9 –
Tp.HCM
Địa điểm thứ hai: Ban Tài chính Kế Toán Tổng Công ty cổ phần Phong Phú – Lầu
9 - Số 159 Điện Biên Phủ - P15 - Q. Bình Thạnh – Tp.HCM
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
Trường hợp các cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản xin
vui lòng đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm, các thông tin phải đảm bảo
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cổ tức được chuyển đến đúng địa chỉ. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm về
khoản tiền đã chuyển cho cổ đông thụ hưởng đúng theo các thông tin do cổ đông
đã cung cấp. Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán.
- Thủ tục chi trả cổ tức :
Đối với cổ đông là cá nhân:
− Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (được ghi trên Sổ chứng nhận cổ đông).
− Sổ chứng nhận cổ đông.
− Phiếu đăng ký nhận cổ tức năm 2011 bằng chuyển khoản (trường hợp nhận cổ
tức năm 2011 bằng chuyển khoản).
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì phải có giấy ủy
quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu của
Tổng công ty) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức:
− Phiếu đăng ký nhận cổ tức năm 2011 bằng chuyển khoản (trường hợp nhận cổ
tức năm 2011 bằng chuyển khoản).
− Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục nhận cổ
tức (nhận cổ tức bằng tiền mặt).
− Sổ chứng nhận cổ đông (nhận cổ tức bằng tiền mặt)
2.

Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
Từ ngày 28/5/2012 đến ngày 01/6/2012 quý cổ đông mang theo Chứng minh
nhân dân hoăc hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến Công ty cổ phần
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để được ghi tăng cổ phần mới từ cổ tức năm
2011. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền.
Địa chỉ Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
Tầng 5,6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (08) 3823 3299

Fax: (08)38233301

Trân trọng thông báo ./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận
- Như

trên;
- PPYT;
- Lưu VT, HĐQT, THPC.

CHỦ TỊCH
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………….…………..,

ngày … tháng … năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC
NĂM 2011
Kính gửi:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Tên cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số: ........................ cấp ngày: ..................... tại: ...............................................
Địa
chỉ:………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ....................................................................................................................................................
Mã số cổ đông: .............. …………………………… ...................................................................................
Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt đến hết ngày 25/05/2012):
cổ phần
Do điều kiện không thể trực tiếp đến nhận cổ tức năm 2011, tôi/chúng tôi ủy quyền cho người
có tên dưới đây:
Họ tên:
CMND/Hộ chiếu số: ........................................... cấp ngày: ..................... tại: ...............................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại: .....................................................................................................................................................
Thay mặt tôi/chúng tôi đến nhận cổ tức năm 2011 của Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú.
Tôi/chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú và trước
pháp luật về việc uỷ quyền này.
Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, đóng dấu - nếu có)

Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được uỷ quyền mang theo Giấy uỷ
quyền (bản gốc), sổ cổ đông (bản gốc) và Giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------…………………, ngày……tháng……năm 2012

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC
NĂM 2011 BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
Tên cổ đông:…………………………………………………Mã cổ đông : ……......
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………..............
Số CMND/ĐKKD: ………………………Cấp ngày…………..Nơi cấp…………………..
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu đến ngày 25/05/2012:……………………………………………………
Đề nghị Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú chuyển số tiền cổ tức năm 2011 của tôi/Công ty chúng tôi
vào tài khoản chi tiết dưới đây:
Tên người/Đơn vị thụ hưởng:………………………………………………………………..
(Tên/Đơn vị thụ hưởng phải trùng khớp với tên cổ đông)
Số tài khoản:………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng:……………………………………………………………………………
Tôi/ Công ty chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về chủ tài khoản và các quy định khác
có liên quan của Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú và pháp luật Việt Nam.
Bên đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
Lưu ý
(1) Giấy đăng ký xin vui lòng gửi về:
Phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú
Lầu 9, 159 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
(2) Phí chuyển khoản do cổ đông chịu .
(3) Thuế TNCN do cổ đông chịu
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