CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VĂN PHÚ – INVEST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 156/TB-CT
Về việc ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú –
Invest đợt 2 năm 2017.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức công ty
đợt 2 năm 2017)
Kính gửi:

-

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

-

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Tổ chức phát hành:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest



Tên giao dịch:

VPI



Trụ sở chính:

Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa,
Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.



Điện thoại:

024.62583535

Fax: 024.62583636

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:


Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest



Mã chứng khoán:

VPI



Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông



Mệnh giá giao dịch:

10.000 đồng (Mười nghìn đồng)



Sàn giao dịch:

HNX



Ngày đăng ký cuối cùng:

14/12/2017

1.

Lý do và mục đích


2.

Tạm ứng cổ tức công ty đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

Nội dung cụ thể


Tỷ lệ thực hiện:

11,0%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.100 VND)



Ngày thanh toán:

25/12/2017



Địa điểm thực hiện:

1

-

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

-

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, Số 177, Tổ 51, phố
Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam (vào
các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/12/2017 và xuất trình
chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
 Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường
Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Việt Nam.
 Điện thoại: 024.62583535

Fax: 024.62583636

 Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuongdtt@vanphu.vn
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT;

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
Tô Như Toàn

Tài liệu đính kèm:
-

-

Nghị quyết ĐHĐCĐ số
0304/2017/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 03/04/2017;
Nghị quyết HĐQT số
0412/NQ-HĐQT ngày
04/12/2017
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L4. Hinh thric chi tr6: bing ti€n ViQt Nam
1.5. Tht
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E6i vdi chung kho6n luu kj': Nguoi sd hiru ldm tht tuc nhfln c6 tuc c6ng ty
t4i cic Thinh vi€n luu h.i noi mo tiri kho6n luu k!.

(ii). D6i v6i chtrng kho6n chua luu ky: Ngudi sd htru ldm tht tyc nhiin c6 tric
cdng ty t4i C6ng ty C6 phdn DAu tu Vdn Pht Invest, 56 177, fO St, ptr6
Trung Kinh, Phudng Ydn Hda, Qu{n CAu Ci6y, thdnh ptrrl Ha NOi, ViQt Nam
(vdo cilc ngdy ldm vi€c trong tuAn) b6t dAu tt ngiry 251122017 vd xu6t trinh
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Di6u 2: Giao cho Tdng gi6m d6c C6ng fy CO nhAn DAu Tu Vdn phri Invest c6 todn
quydn chi dao c6c Phong/Ban trong C6ng ty c6 li6n quan thuc hiQn c6c thu tuc th6ng
b6o, ch6t danh s6ch cO d6ng, c6ng bo th6ng rin, vd thuc hiQn chi trd c6 tuc theo n6i
dung cria Nghi quyiit niry, tudn thi theo quy dlnh cria phrlp luft.

Didu 3: Ban Tdng Gi6m d6c, ciic phong/Ban trong c6ng ty vd c6c cii nh6n, t6 chuc c6
li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghiquy€t ndy.
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