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 TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2017 

  
 

THÔNG BÁO XÁC NHẬN 
(Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu) 

 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
 

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD lập cho 

chứng khoán sau: 

Tên cổ phiếu: CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI  

Mã cổ phiếu: TCD  

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  

Mệnh giá: 10.000 đồng  

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2017  

Loại quyền: Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu  

Tỷ lệ thực hiện: 6% ( Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới)   

  Công ty xác nhận 

- Tổng số lượng chứng khoán trong Danh sách đúng bằng số lượng chứng khoán 

Công ty đã đăng ký với VSD 

- Tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với 

tỷ lệ đã công bố 

- VSD được quyền thực hiện phân bổ các cổ phiếu này vào tài khoản lưu ký của 

người sở hữu chứng khoán lưu ký theo đúng quy định hiện hành.  

Công ty cam kết  

-  Chịu trách nhiệm phân bổ cổ phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký. 

- Chuyển đủ số tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán 

lưu ký đúng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền do VSD ban hành. 

- Thanh toán phí thực hiện quyền cho VSD theo đúng quy định. 
 

 TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

  

 ( Đã ký)  
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