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THÔNG BÁO
V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho các Cổ đông
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần
In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
như sau:
1. Ngày chốt sổ chia cổ tức : 29/01/2018
2. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1: 14 % trên số vốn góp (vốn điều lệ: 30.000.000.000VNĐ)
3. Thời gian trả cổ tức
: Từ ngày 01/02/2018
4. Phương thức chi trả
: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (nếu cổ đông có yêu cầu).
5. Đối với cổ đông nhận tiền mặt :
 Địa điểm trả cổ tức : Phòng Kế Toán Vật Tư - Công ty cổ phần in số 7
Lô 26-28 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân
 Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức : CMND, Giấy chứng nhận cổ phần.
6. Đối với cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức qua chuyển khoản:
Các cổ đông vui lòng gửi, fax hoặc email các thông tin sau đến Phòng KTVT Công
ty CP in số 7 :
 Tên cổ đông
 CMND (photo)
 Số cổ phần sở hữu (đến ngày 29/01/2018)
 Mã số cổ đông
 Số điện thoại liên lạc
 Tên Ngân hàng và số tài khoản
Số Fax của Công ty cổ phần in số 7 : (08) 37545840
Email: ketoan@in7.com.vn
7. Đối với cổ đông Pháp nhân :
 Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức: Giấy giới thiệu của Cty, CMND, Giấy chứng
nhận cổ phần.
Ngày 30 tháng 01 năm 2018
T.M Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
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