Số : 39 / PP-TCKT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2011.

THÔNG BÁO

V/v : Chi trả cổ tức năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

Kính gửi : Quý cổ đông - Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
- Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-PP-HĐQT ngày 29/04/2011 về việc chi trả cổ
tức năm 2010 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 2010 như sau:
1.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 : 20% trên mệnh giá (tương đương 2.000 đồng /

1 cổ phần)
2.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông : 16 giờ ngày 10/05/2011.

3.

Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 18/05/2011 đến ngày 21/05/2011.

4.

Địa điểm nhận cổ tức :
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 – 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
5.

Hình thức chi trả cổ tức : 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
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 .
6.

Thủ tục chi trả cổ tức :
1

a.

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.
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 công ty) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.
b.

Đối với cổ đông là tổ chức:
- Phiếu đăng ký nhận cổ tức năm 2010 bằng chuyển khoản ( trường hợp

nhận 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).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y bản chính).
- Sổ chứng nhận cổ đông (nhận cổ tức bằng tiền mặt)
Tổng Công ty xin trân trọng thông báo ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

-

Như trên;
Văn phòng tại Q9

-

Ban TC-KT;

-

Lưu HĐQT, Cty.
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