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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1570/2016/CV-HT1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.HCM, ngày 21/10/2016

THÔNG BÁO
v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông
chưa lưu ký trong giai đoạn năm 2008 – 2011 và chưa nhận cổ tức.
Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (“Hà Tiên 1”) xin trân trọng thông báo đến các quý
Cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông chưa lưu ký và chưa nhận cổ tức
trong giai đoạn năm 2008 – 2011, như sau:
I.
THÔNG TIN VỀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC
1. Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền đuợc lập bởi Trung tâm lưu
ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM trong giai đoạn năm 2008 – 2011.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt
3. Tỷ lệ thực hiện:
 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, tỷ lệ trả cổ tức:
 Năm 2007: 07%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng),
 Năm 2008: 5,5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 550 đồng)
 Năm 2009: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
 Năm 2010: 05%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng)
 Công ty CP Xi măng Hà Tiên 2 (Công ty bị sáp nhập vào Công ty CP xi măng Hà
Tiên 1), tỷ lệ trả cổ tức:
 Năm 2008: 09%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 900 đồng)
 Năm 2009: 13%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.300 đồng)
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1,000 cổ phần tại ngày chốt danh sách nhận cổ tức năm 2010 sẽ
được hưởng cổ tức bằng tiền mặt như sau:

II.

 1.000 (số cổ phần) X 10.000 (mệnh giá cổ phần) X 5% (tỷ lệ chi trả cổ tức) =
500.000 đồng
 Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại nguồn (5%) để nộp cho cơ quan
Thuế theo quy định của nhà nước.
 Do đó số tiền cổ đông thực nhận là: 500.000 – 500.000 X 5% = 425.000 đồng.
4. Ngày thanh toán: từ ngày 05/10/2016.
HƯỚNG DẪN NHẬN CỔ TỨC
1. Nhận bằng tiền mặt:
 Cổ đông nhận tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng Công ty:
+ Thời gian: 09h00 đến 16h00 vào các ngày làm việc, bắt đầu từ ngày 05/10/2016.
+ Địa chỉ : Phòng Tài chính Kế Toán, Tầng 2, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1,
Số 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM
 Thủ tục:
Khi đến nhận cổ tức, Cổ đông cần mang theo các giấy tờ còn trong thời hạn hiệu lực:
+

Đối với cổ đông cá nhân
- Thẻ căn cước công dân/CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân hợp pháp
tương đương khác như: Chứng minh quân đội nhân dân, Chứng minh công an
nhân dân.
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-

Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cổ đông cư trú hoặc
có công chứng (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác
đến nhận cổ tức).
+ Đối với cổ đông tổ chức
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
- Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục nhận
cổ tức.
Lưu ý: Để việc chi trả cổ tức thuận lợi và nhanh chóng, cổ đông vui lòng liên hệ trước khi
đến theo số điện thoại 08 38368363 (máy lẻ: 356) hoặc 090 7528275.
2. Nhận bằng chuyển khoản:
 Cổ đông gửi các giấy tờ sau đến Văn phòng Công ty, cụ thể như sau:
+ Đơn đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản
+ 01 Bản sao có chứng thực còn hiệu lực:
 Đối với cổ đông cá nhân: Thẻ căn cước công dân/CMND hoặc Hộ chiếu hoặc
Giấy tờ tùy thân hợp pháp tương đương khác như: Chứng minh quân đội nhân
dân, Chứng minh công an nhân dân, …
 Đối với cổ đông tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 Để tải Đơn đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản, quý vị vui lòng click tại đây.
3. Vấn đề khác:
 Thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông sẽ được thực hiện theo
qui định pháp luật về thuế Thu nhập cá nhân.
 Công ty không chi trả lãi phát sinh cho cổ tức chưa nhận trong giai đoạn năm 2008 –
2011.
 Cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán phí ngân hàng và các loại phí khác (nếu có) khi
cổ đông cung cấp sai thông tin tài khoản nhận cổ tức.
Quý vị cổ đông có thể truy cập website http://www.hatien1.com.vn, mục Quan hệ cổ đông
để cập nhật tin tức của Công ty hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được giải đáp các thắc mắc
có liên quan:
- Văn phòng chính Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.
- Tầng 2, Số 360 Bến Chương Dương, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. HCM;
- Điện thoại: 08 38 368 363 ext 356 Fax: 08 38 361 278 Di động: 0907528275
- Email: hatien1@hatien1.com.vn
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 trân trọng thông báo.
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Đã ký

NGUYỄN TUẤN ANH

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, TB BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: P.TCHC, PTCKT.
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