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        CÔNG TY CỔ PHẦN
  NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Số:           /TB-NĐHP
  

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-NĐHP ngày 04/3/2019 của Hội đồng quản trị 

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018;
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về 

việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:
1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000đ (Mười nghìn đồng).
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm (tính trên mệnh giá).
4. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: 26/3/2019.
5. Thời gian chi trả cổ tức: Sáng từ 8h00 – 11h00 ; chiều từ 13h30-16h00, bắt 

đầu từ 05/4/2019.
6. Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức:
 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 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, 
huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong 
tuần) bắt đầu từ ngày 05/4/2019. Cổ đông là tổ chức: chi trả cổ tức bằng hình 
thức chuyển khoản; cổ đông là cá nhân: chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc 
chuyển khoản.

7. Thủ tục chi trả cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký: 
 Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: 
 Quý cổ đông đăng ký theo mẫu đính kèm; đề nghị mang theo giấy CMND và 

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc (đối với cá nhân).
 Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy 

quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND bản sao 
công chứng/chứng thực và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc hoặc bản 
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sao công chứng/chứng thực của cổ đông; CMND bản sao công chứng/chứng 
thực của người được ủy quyền.

 Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo hình thức sau:
 Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu trả 

phí chuyển tiền); kèm theo bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và 
CMND.

 Thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của Quý cổ 
đông xin vui lòng gửi về: Phòng Tổ chức Lao động, Công ty Cổ phần Nhiệt 
điện Hải Phòng, Thôn Đoan, Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng (điện thoại 
02253.775.159).

 Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông được 
hưởng quyền nhận cổ tức.
Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: ndhp.com.vn để tham khảo tài liệu 

và các thông tin liên quan khác đến việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên (hard-copy);
- TGĐ, P.TGĐ C.ty (e-copy);
- Các đơn vị trong Cty (e-copy);
- VP (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thường Quang

http://www.ndhp.com.vn/
http://www.ndhp.com.vn/
http://www.ndhp.com.vn/
http://www.ndhp.com.vn/
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY  ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

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

CMND/GCNĐKDN: ………………. Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ……….

Điện thoại liên lạc:………………………………………………………………..

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

Mã số cổ đông: …………………………Số cổ phần…………………………….

Sở hữu.................cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá..................................đồng.

Tỉ lệ thanh toán: 5%/năm. 

Yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 

năm 2018. Hình thức nhận cổ tức:

          Tiền mặt.

 Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: ……………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng: …………………………………………………………………..

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách 

của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. 

                                                             ……………., ngày … tháng    năm 201……

Người/Tổ chức đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức)                 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Tên tôi là:..........................................................................................................................
Số CMND:................................. Ngày cấp: ...........….......Nơi cấp:..................................
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Mã cổ đông: ……………………………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu:............................................................................................................
(Bằng chữ.........................................................................................................................)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà: ......................................................................................
Số CMND:................................. Ngày cấp: ...........….......Nơi cấp:.................................
Địa  chỉ: ………………………………………………………………………………..

Thay mặt tôi đến liên hệ với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để nhận tiền tạm 
ứng cổ tức năm 2018.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ………………… đến ngày .............……………………..

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu trách nhiệm về 
các vấn đề phát sinh trong phạm vị ủy quyền theo quy định hiện hành của pháp luật 
Việt Nam.

Kèm theo:
+ Bản sao chứng thực CMND.
+ Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

…………….., ngày .........tháng   năm 201......
               Người nhận ủy quyền                                                   Người ủy quyền
                 (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
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