
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc hoãn lịch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 

 

         Kính gửi : Quý cổ đông, 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.  

Với mục tiêu phải quyết tâm duy trì được hoạt động SXKD, đáp ứng nhu cầu và không 

làm đứt gãy hoạt động SXKD của khách hàng nhằm duy trì thị trường cho tương lai; đồng 

thời phải ổn định việc làm và nguồn thu nhập cho người lao động, cũng như phải đảm bảo 

quyền lợi của Quý cổ đông, bằng rất nhiều nỗ lực vượt khó, Công ty đang tổ chức sản xuất 

theo mô hình “3 tại chỗ + 1 cung đường – 2 điểm đến” từ ngày 15/7/2021 đến nay và nhiều 

khả năng phải kéo dài ít nhất đến hết ngày15/9/2021. 

Việc vừa phải chăm lo đời sống sinh hoạt, sức khỏe cho người lao động, vừa phải áp 

dụng đầy đủ và thường xuyên các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ vùng xanh cho 

Công ty tổ chức sản xuất tốt nhất “3 tại chỗ” đã và đang làm phát sinh rất nhiều chi phí ngoài 

kế hoạch của Công ty 

Trong điều kiện khó khăn này, Công ty chưa thể thực hiện kế hoạch tạm ứng cổ tức 2021 

đúng hạn như thường lệ hàng năm. HĐQT thành thật xin lỗi các Quý Cổ đông và xin được 

thông báo sẽ tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho đến khi Công ty trở lại hoạt 

động ổn định.  

Rất mong Quý cổ đông thông cảm và chia sẻ khó khăn cùng Công ty trong giai đoạn này. 

Thay mặt Công ty, xin chân thành cảm ơn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát đã thống nhất tự nguyện không nhận thù lao tháng 8 và tháng 9/2021 để ủng hộ vào Quỹ 

phòng chống Covid của Công ty In số 7. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 
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