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Số:       01   /2014/TB-HĐQT 

 

THÔNG BÁO 
( Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013) 

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim; 

- Căn cứ nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2014 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty 

Cổ Phần Bất Động Sản E Xim; 

- Căn cứ nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐQT ngày 06/06/2014 của Hội Đồng Quản Trị  Công ty Cổ 

Phần Bất Động Sản E Xim; 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim trân trọng thông báo đến Quý 

cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013 như sau: 

1. Tên cổ phiếu   : Công ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim 

2. Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá     : 10.000đồng ( mười nghìn đồng) 

4. Ngày chốt danh sách  : 16 giờ ngày 11/8/2014 

5. Mục đích    : Chi cổ tức bằng tiền mặt 

6. Tỷ lệ chi trả cổ tức   : 5% / Cổ phần ( 1 Cổ phần nhận được 500 đồng) 

7. Thời gian chi trả   : từ ngày 18/8/2014    

8. Phương thức    : tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

9. Địa điểm    : Phòng Kế toán- Công ty Cổ phần Bất Động Sản E Xim 
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10. Thủ tục chi trả: 

- Trường hợp quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: 

+ Quý cổ đông làm thủ tục tại Công ty CP Bất Động Sản E Xim cần mang theo sổ cổ đông 

hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+  Quý cổ đông có thể Uỷ Quyền nhận cổ tức cho người khác đến nhận cổ tức theo mẫu 

“giấy Uỷ Quyền nhận cổ tức ” của Công ty có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc đại 

sứ quán Việt Nam tại nước Quý cổ đông đang cư trú. Người được Uỷ quyền đến nhận cổ tức 

cần mang theo Giấy Uỷ Quyền hợp lệ và Giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực . 

+  Đối với cổ đông là tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức, bản sao y công chứng giấy 

ĐKKD và giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đi làm thủ tục nhận cổ tức. 

- Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Quý cổ đông 

vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào “ Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng chuyển khoản” gửi 

về Công ty CP bất động sản E Xim đồng thời gửi kèm giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản photo) 

đối với cổ đông là cá nhân và giấy chứng nhận ĐKKD đối với cổ đông là tổ chức. Trường hợp ở 

xa, không thể đến trực tiếp, Quý Cổ đông có thể gửi giấy đề nghị chuyển khoản qua đường bưu 

điện về Công ty CP bất động sản E Xim. 

Lưu ý: các biểu mẫu giấy tờ liên quan đến thủ tục chi trả cổ tức Quý cổ đông có thể lấy tại 

website công ty địa chỉ : www.eximland.com.vn . 

Trân trọng thông báo.  
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