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THÔNG BÁO
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2

năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên TCPH: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
Tên giao dịch: EVN International Joint Stock Company
Trụ sở chính: Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236-6255656 Fax: 0236-3633991
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 EVN Quốc tế
Mã chứng khoán: EIC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCoM
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/07/2022.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền 
2. Nội dung cụ thể: Thanh toán cổ tức bằng tiền 
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 25/07/2022. 

- Ngày thanh toán: 24/08/2022
- 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 

tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Lô 91 Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào các ngày làm 
việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân 
dân/Căn cước công 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): Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: maihuong.evni@gmail.com

Chúng tôi đã thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trên 
website www.evni.vn ngày 07/07/2022.

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 cổ 
phần EVN Quốc tế sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi 
phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TH, TCKT.
Tài liệu đính kèm: 

- - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2022 thông qua KH chi trả cổ 
tức ; 

- - Nghị quyết HĐQT về mức thanh 
toán cổ tức đợt 2 năm 2021.

- - Bản sao tài liệu chứng minh đã 
CBTT về Ngày ĐKCC trên website.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Trương Quang Minh
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