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CÔNG TY CỔ PHẦN 

GỖ AN CƯỜNG 

-------------- 

Số:  72 -2019/TB-GAC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ---------------------- 

                               Bình Dương, ngày 06  tháng  11  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền) 

  Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG      

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG 

Địa chỉ: Thửa đất 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, KP Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương. 

Trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng 

tiền, cụ thể như sau: 

1. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 18%/cổ phần, tương ứng mỗi cổ phần nhận được 1.800 đồng (Bằng 

chữ: Một ngàn tám trăm đồng).   

4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: đến 17h00’ ngày 20/11/2019. 

5. Thời điểm chi trả cổ tức (dự kiến): từ ngày 10/12/2019. 

6. Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền đồng Việt Nam. 

6.1. Nhận cổ tức bằng tiền mặt: tại Văn phòng Ban Tài chính - Kế toán (702/1K 

Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh). 

Khi đến nhận cổ tức, Quý cổ đông cần mang theo CMND/CCCD còn hạn sử 

dụng. Trường hợp ủy quyền cho người khác, người được ủy quyền mang theo 

CMND/CCCD và Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng/chứng thực). 

6.2. Nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: 

- Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (đối với cổ đông chưa 

cung cấp tài khoản ngân hàng). 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD của cổ đông. 

Lưu ý: 

- Đối với cổ đông là cá nhân, Công ty sẽ khấu trừ tại nguồn với tỷ lệ 5% cổ tức được 

nhận để nộp thuế Thu nhập cá nhân từ hoạt động đầu tư vốn theo quy định pháp luật 

hiện hành, trước khi thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông. 



Trang 2 

- Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản phải tự chi trả phí chuyển tiền 

(nếu có). 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Thư Ký & Pháp Chế - Công ty cổ phần Gỗ An Cường 

- Địa chỉ: 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh 

- Email: thanhhongacc@ancuong.com  

Trân trọng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

LÊ ĐỨC NGHĨA 

(đã ký) 

 

 

 

mailto:thanhhongacc@ancuong.com


 

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC  

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG 

 

Tên cổ đông:  ……………………………………………………… Mã cổ đông: ………………….…. 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….…...….. 

Số CMND/ĐKKD: ………………. …..   do: ………………..   cấp ngày: …………………..…...……. 

(Có bản sao gửi đính kèm) 

Điện thoại liên hệ: ………………………………Email:…………………………………………...……. 

Bằng văn bản này, kính đề nghị quý Công ty chuyển khoản tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 mà 

tôi/chúng tôi được nhận theo danh sách chốt ngày 20/11/2019, vào tài khoản sau:  

Người thụ hưởng: ………………………………………..… 

Số tài khoản:  ………………………………………….…… 

Tại ngân hàng: ……………………………………………… 

Tôi/Chúng tôi chấp nhận khấu trừ phí ngân hàng phát sinh, trường hợp có thay đổi về thông tin tài 

khoản nhận tiền, tôi/chúng tôi sẽ có trách nhiệm đăng ký thay đổi tài khoản nhận tiền chậm nhất 03 

ngày làm việc trước ngày chi trả tiền cổ tức.  

Tôi/Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt 

hại phát sinh do đăng ký thông tin không chính xác, không kịp thời gây nên.  

Trân trọng./. 

 ……………, ngày…… tháng……năm 2019  

            Cổ đông  
                                                                                                          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


