
CÔNG TY CỔ PHÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHAN LAN NUNG CHAY VÃN ĐIẼN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4299 /TB-HĐQT Hà nội, ngày ỚStháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
(về việc: tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông)

Kính gử i: ....................................................................................................

Địa chỉ:

Số ĐKSH:.................... ...........................................................................

Số lượng cổ phần sở hữu:.......................................................................

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016, được sửa đổi vào ngày 29/8/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 08/11/2016 của Hội đồng quản trị 

Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 
2016 bằng tiền cho cổ đông.

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng thông báo tới 
Quy cô đông vê việc tạm ứng cô tức lân 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông với nội 
dung như sau:

1- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vằn Điển
2- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội
3- Mã chứng khoán: VAF
4- Loại chứng khoán: cổ  phiếu phổ thông
5- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
6- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2016
7- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
8- Hình thức trả: Bằng tiền
9- Thời gian trả: Ngày 15/12/2016
10- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các 
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;



- Đôi với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 
tại Công tỵ cố phần Phân lân nung chảy Văn Điển - địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ 
xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuân) 
băt đầu từ ngày 15/12/2016.

X , + c° tức bànẵ tiền mặt: Quý cổ đông xuất trình sổ chứng nhận sở hữu
cô phân, chứng minh thư nhân dân/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết 
định thành lập;

+ Nhận cô tức băng chuyên khoản: Công ty chỉ trả cổ tức cho tài khoản là 
chính chủ tên Quý cổ đông; đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ đề nghị nhận cổ tức bằng
chuyên khoản đến Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Van Điển trước ngàv 
15/12/2016, hồ sơ bao gồm:

1- Giay đê nghị nhận cô tức băng chuyển khoản, nội dung như sau:
Thông tin về cổ đông: Chuyển tiền về:

+ c,ỏ đÔng: + Tên Đơn yị (người) nhận tiền:
+ Đ]achỉ:______  , + SỐ tài khoản:
+ Sô CMND/ĐKDN/Quyết định thành lập, + Tại Ngân hàng:
ngày cấp, nỡi cấp:
+ Số lượng cổ phần sở hữu:

2- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản phô tô).

3- Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Ọuyết 
định thành lập (bản phô tô).

Mọi chi tiết xin liên hê:
Phòng Tài chính Kê toán-Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 
ĐT: 043.6884489/6885174 ; FAX: 043.6884277

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ' t iTHEO PHÁP LUẬT

Lâm Thái Dương

Nơi nhân:
Như kính gửi;

- ủy  Ban CKNN Sở giao dịch CK TP.HCM, Trung tâm LKCK VN (báo cáo); 
Phòng TCKT (thực hiện);

- LưuHĐQT, VT.


