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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số: 1037/TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2017 
 

 
  

THÔNG BÁO  

Về ngày đăng ký cuối cùng  

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký 

cuối cùng như sau: 

- Tổ chức niêm yết  : Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 

- Mã chứng khoán   :  SRF 

- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/09/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/09/2017 

1) Lý do và mục đích:  Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền. 

2) Nội dung cụ thể: 

 Tỷ lệ thanh toán: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) 

 Thời gian thanh toán: Ngày 18/10/2017 

 Địa điểm thực hiện: 

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 

bằng chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng 

chuyển khoản theo mẫu đăng trên website: www.searefico.com và gửi thông tin qua 

email trang.ntq@searefico.com hoặc số fax (028) 3822 6001 hoặc đường bưu điện về 

Công ty theo địa chỉ 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM chậm 

nhất ngày 13/10/2017. Trường hợp cổ đông không gửi thông tin tài khoản, Công ty sẽ 

chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức lần trước. 

  KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                                 

- TCNY; 

- TV,GS,TTTT;                                                                          đã ký 

- Lưu:  NY, VT (6). 

 Trần Anh Đào 
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