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Hà Nội, ngày 27 tháng  6  năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v chi trả cổ tức năm 2015)

          Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 39
NQ/2016/HPC-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y 
tế Hà Nội nhất trí thông qua việc chi trả cổ tức 2015 ;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau :

A. Thông tin cổ đông :
- Họ tên cổ đông : 
- Địa chỉ thường trú : 
- Số chứng minh thư nhân dân : 

B. Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt : 30% /vốn điều lệ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2015 :  17/6/2016
- Thông tin cổ đông nhận cổ tức
+ Số cổ phần cổ đông sở hữu :             CP
+ Số cổ tức được hưởng :                      đ
+ Thuế thu nhập cá nhân (5%):   đ
Thực lĩnh  (Số cổ tức được hưởng - thuế TNCN) : đ

( đồng chẵn)

C. Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt như sau :

1. Hình thức chi trả :

- Quý cổ đông nhận tiền mặt tại địa chỉ trụ sở chính Công ty ; hoặc nhận bằng chuyển khoản 
qua ngân hàng vào tài khoản của quý cổ đông đã đăng ký tại Công ty.

- Trường hợp quý cổ đông đăng ký nhận tiền chuyển vào tài khoản cá nhân, khi thay đổi 
thông tin về tài khoản quý cổ đông phải thông báo kịp thời cho Công ty được biết, nếu 
không Công ty sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi nhận được tiền cổ tức, quý cổ đông vui 
lòng xác nhận lại với phòng kế toán Công ty (liên hệ đ/c Minh - số điện thoại 0439365241)

2. Thời gian trả cổ tức : từ ngày 18/7/2016 đến 20/7/2016. (Sáng từ 8h30 - 11h30 và chiều 
từ 13h30-16h30.)



3. Địa điểm: Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội - Số 2 Hàng Bài, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

D. Lưu ý: Khi quý cổ đông đến nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt quý cổ đông cần 
mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu bản chính;
- Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa 

phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối 
chiếu;

- Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội chỉ thực hiện việc chi trả cổ tức khi 
Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;

- Điện thoại liên hệ :   Phòng Tổ chức hành chính - 04.39363543.
- Thông báo này được đăng trên website của Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế 

Hà Nội (http://www.hapharco.com.vn )
Kính đề nghị quý cổ đông đến nhận cổ tức đúng thời gian trong thông báo này.

Trân trọng thông báo !    

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                             CHỦ TỊCH

             Đã ký

                                                         Trần Anh Tuấn

http://www.hapharco.com.vn/

