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Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013 

THÔNG BÁO  
Về việc Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2013 

_______________________________________ 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn 
phòng phẩm Hồng Hà (“Công ty”) ngày 29/04/2013; 

- Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐQT ngày 07/08/2013 của Hội đồng quản trị Công ty; 

- Căn cứ Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà trân trọng thông báo tới Quý cổ 
đông về việc tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2013 như sau: 

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 8% mệnh giá; 

2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông : 16h30’ ngày 12/08/2013; 

3. Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức : từ ngày 27/08/2013 đến 31/12/2013; 

4. Phương thức chi trả tạm ứng cổ tức : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 

5. Thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức: 

- Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Quý cổ đông mang theo CMTND (đã được 
đăng ký trong Danh sách cổ đông) và Sổ cổ đông. Trong trường hợp nhận cổ tức thay 
phải có giấy ủy quyền hợp pháp. 

- Đối với cổ đông nhận cổ tức qua chuyển khoản: Quý cổ đông gửi trực tiếp đến Khối Tài 
chính – Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà “Giấy yêu cầu chi trả cổ tức” trên đó 
có đầy đủ các thông tin sau: 

o Tên cổ đông, mã cổ đông; 
o Số tài khoản và tên ngân hàng nhận cổ tức; 
o Bản phôtô CMTND (đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức); 
o Số điện thoại và địa chỉ email liên hệ. 

6. Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức:  

 Khối Tài chính – Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà 

- Địa chỉ: Số 672 Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang – Quận Long Biên – TP. Hà Nội 

- Điện thoại/Fax: 04.36524158 

7. Lưu ý: Công ty chỉ thanh toán cổ tức qua chuyển khoản cho chính cổ đông sở hữu cổ 
phần. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận cổ tức qua chuyển khoản sẽ do cổ 
đông sở hữu cổ phần chịu. Thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông là cá nhân 
sẽ được thực hiện theo quy định của Luật thuế hiện hành. 

Nơi nhận: 
- Quý cổ đông; 
- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS Công ty; 
- Các ĐV trong Công ty; 
- Lưu VT, Thư ký Công ty; 
- Đăng tải trên Website Công ty. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

(đã ký, đóng dấu) 

 
Trương Quang Luyến 

 


