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BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              
                Số:    55     /TB-SGDHCM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm

 

 

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: CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành 

Công 

- Mã chứng khoán   : TCM 

- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng  

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/02/2016 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2016 

- Lý do và mục đích:  (1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 

-    Nội dung cụ thể: 

1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết) 

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 08/04/2016 

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau 

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. 

2) Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). 

- Thời gian thực hiện: 16/03/2016 

- Địa điểm thực hiện: 

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

các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
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+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ 

tức tại phòng Kế toán – CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công, địa chỉ: 36 

Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần 

từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 16/03/2016. Khi nhận cổ tức, đề nghị xuất trình 

bản gốc CMND và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông trực tiếp đến nhận 

cổ tức). 

                          KT.TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nơi nhận:                                                                     PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

- TCNY; 
- TV,GS,TTTT; 
- Lưu: NY, VT (6) 

            
 

              Trầm Tuấn Vũ 


