CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017

V/v Tạm ứng cổ tức 6 tháng
đầu năm 2017 bằng tiền

THÔNG BÁO
(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng
cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi:

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
Quý cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà
Tên giao dịch: HONGHA JSC.
Trụ sở: Số 25 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Cơ sở 2: Số 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Điện thoại:04.22103919
Fax: 04.36524351
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 Văn phòng phẩm Hồng Hà
Mã chứng khoán:
HHA
Mã ISIN:
VN000000HHA4
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch:
UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2017
1. Lý do và mục đích:
- Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 bằng tiền.
2. Nội dung cụ thể:
2.1.Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
2.2. Ngày thanh toán cổ tức: ngày 17/10/2017.
2.3. Địa điểm chi trả cổ tức:
a) Đối với chứng khoán lưu ký:
Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài
khoản lưu ký.
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b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chënh Kế toán – 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) vào các ngày làm việc trong tuần
từ ngày 17/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân (CMND đã được đăng ký trong
Danh sách cổ đông). Trong trường hợp nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
- Đối với người sở hữu nhận cổ tức qua chuyển khoản: Quý cổ đông gửi trực tiếp đến
Phòng Tài chënh Kế toán – 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:
Tên cổ đông, Số đăng ký sở hữu (Số CMTND/Giấy chứng nhận ĐKKD);
Số tài khoản và tên ngân hàng nhận cổ tức;
Bản phôtô CMTND (đối với cá nhân)/Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức);
Số điện thoại và địa chỉ email liên hệ.
Lưu ý: Công ty chỉ thanh toán cổ tức qua chuyển khoản cho chënh cổ đông sở hữu
cổ phần. Mọi chi phë 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.
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): Phòng Tài chënh kế toán - Công ty cổ phần Văn
phòng phẩm Hồng Hà - Số 672 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà
Nội. Tel: (024)36524158.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nquangvu.ktc@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng
đúng mục đëch và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-TC.

Võ Sỹ Dởng
Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (bản gốc);
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