CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

Số: ......... /CV-HLB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 19 tháng7 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v chi tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 1 đối với cổ đông chưa lưu ký

Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia và NGK Hạ Long
- Căn cứ nghị quyết số 104/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông năm
thường niên 2018 của Công ty CP Bia & NGK Hạ Long.
- Căn cứ Nghị Quyết số 160/NQ-HĐQT ngày 30/6/2018 của Hội đồng quản trị phiên họp số
30 nhiệm kỳ 2015 – 2020,
Công ty Cổ phần Bia & NGK Hạ Long trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi
tạm ứng cổ tức năm 2018 – đợt 1 như sau:
1. Loại cổ phiếu
: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá
: 10.000 đ/cổ phần
3. Tỷ lệ chi bổ sung cổ tức : 50% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
4. Ngày chốt danh sách CĐ : 16/7/2018
5. Ngày thanh toán
: 25/7/2018
6. Địa điểm chi trả cổ tức :
Phòng Kế toán – TK – TC Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
Địa chỉ: Số 130, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
7. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
8. Thủ tục chi trả cổ tức:
8.1. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo CMTND và sổ chứng nhận sở
hữu cổ phần (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/Giấy ủy quyền (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 thì phải có giấy ủy quyền có xác
nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của người
ủy quyền; CMTND của người ủy quyền.
8.2. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo những hình thức sau: Quý cổ đông
đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả phí chuyển tuyền).
Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ đông xin
vui lòng gửi về: Phòng kế toán Công ty CP Bia & NGK Hạ Long
Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Các cổ đông của Công ty
- HĐQT, BKS (để BC)
- Lưu NV, TCKT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Doãn Văn Quang

