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THÔNG BÁO  
V/v: chi trả cổ tức năm 2011 

  

 
 

 

Kính gửi:   Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O 
 

  Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

  Căn cứ Điều lệ tổ chức- hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O; 

  Căn cứ nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012 Đại hội đồng cổ đông 

thường niên Công ty năm 2012; 

 Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty họp ngày 30/7/2012; 

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O xin trân trọng thông báo tới Quý 

cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2011 như sau: 

1. Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 

chốt danh sách cổ đông. 

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông:  17h ngày 05 tháng 8 năm 2012. 

3. Tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá/12 tháng (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2012). 

4. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/8/2012. 

5. Phương thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

6. Địa điểm chi trả cổ tức:  Phòng Tài chính Kế toán Công ty - Tầng 5 Tháp CEO, 

Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ 15/8/2012. 

7. Thủ tục nhận cổ tức:  

7.1 Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: 

 Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng xuất trình các giấy tờ: 

- CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân); 

- Giấy giới thiệu của Công ty (đối với tổ chức); 

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thay thì phải có giấy ủy 

quyền hợp pháp (có xác nhận của chính quyền địa phương). Mẫu giấy ủy quyền 

được gửi kèm theo hoặc Quý cổ đông có thể tải trên Website Công ty: 

www.ceogroup.com.vn 
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7.2 Trường hợp cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (phí 

chuyển tiền do cổ đông chịu) 

- Quý cổ đông gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu kèm theo 

hoặc Quý cổ đông có thể tải trên Website Công ty: www.ceogroup.com.vn) về 

Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Bà Vũ Thị Thu, Phòng Tài chính Kế toán 

Điện thoại: 043 7875136  Fax: 043 7875137 

 Ghi chú: Để phục vụ công tác lưu ký, đề nghị các Quý cổ đông vui lòng cung cấp 

thông tin (theo mẫu gửi kèm) về Phòng TCKT Công ty để cập nhật thông tin cổ đông. 

 Xin trân trọng thông báo! 

 
 

Nơi nhận: 
 

        - Như kính gửi; 

        - Lưu VT, HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Đoàn Văn Bình 
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