CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------Hà Nội, Ngày 12 tháng 12 năm 2012

Số: 02/2012-TB-HĐQT

THÔNG BÁO
(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt)
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần NETNAM
-

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 03/12/2012 về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần NETNAM xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tạm
ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt như sau:
1.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012: 15% (1.500 đồng/ 1 cổ phiếu)

2.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012: 21/12/2012

3.

Thời gian chi trả cổ tức: ngày 28/12/2012

4.

Hình thức trả cổ tức: Tiền mặt

5.

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, cụ thể như sau:


Cổ đông là cán bộ làm việc tại công ty: chuyển khoản cổ tức vào tài khoản cá nhân đã
đăng ký trả lương tại công ty.



Cổ đông khác: để nhận cổ tức bằng phương thức chuyển khoản các cổ đông cần hoàn
chỉnh phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu (*) kèm theo dưới đây

Phiếu đăng ký nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về: Ban quan hệ cổ đông, Công ty
Cổ phần NetNam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội, Điện thoại: 04.37562351/ Fax: 04
37561888
Lưu ý: Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản của chính cổ đông đó. Thời hạn đăng ký từ
ngày ra thông báo đến hết ngày 24/12/2012. Sau thời hạn trên cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2012 sẽ
được chuyển trả vào lần nhận cổ tức tiếp theo.
Trân trọng thông báo./.
TM. HĐQT CÔNG TY CP NETNAM
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

TRẦN BÁ THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo--………, ngày…..tháng……năm 2012
PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: Công ty cổ phần NetNam
Tôi tên là: ____________________________________
Điạ chỉ: ______________________________________
Số CMND _______________________ Cấp ngày: __________ Nơi cấp: ____________
Số điện thoại liên hệ: _______________
Tôi đề nghị Công ty cổ phần NetNam chuyển số tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 của tôi
vào tài khoản chi tiết như sau:
Tên tài khoản: ________________________________
Số tài khoản: _________________________________
Tại ngân hàng: ________________________________
Tôi xin cam đoan các chi tiết kê khai trên hoàn toàn chính xác. Mọi khiếu nại, tranh chấp (nếu
có) tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

