
   

 

 

 

    Số:  1366 /TB-CTG 

 

                    Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015 

 

THÔNG BÁO 

(V/v Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015) 

Kính gửi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG (MÃ CK: NSC)  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương; 

- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-CTG-HĐQT ngày 16/11/2015 Hội đồng quản trị công ty cổ 

phần Giống cây trồng trung ương v/v chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015 cho cổ 

đông hiện hữu. 

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 

1 năm 2015 như sau: 

1. Tên công ty:             CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. 

3. Loại cổ phiếu:          Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá:                 10.000 đồng/cổ phiếu. 

5. Tỷ lệ chi ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 10% (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 1.000 đồng). 

6. Ngày đăng ký cuối cùng:       30/11/2015. 

7. Thời gian thực hiện chi tạm ứng cổ tức ngày:     28/12/2015. 

8. Hình thức chi tạm ứng cổ tức:        bằng tiền. 

9. Địa điểm chi ứng cổ tức: 

9.1. Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành 

viên lưu ký nơi mở chứng khoán lưu ký. 

9.2. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 

chính công ty cổ phần Giống cây trồng trung ƣơng. Địa chỉ: số 01 Lương Định 

Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 0438523294 (ext: 503). trong giờ 

hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/12/2015, kèm theo giấy 

CMTND khi lĩnh cổ tức.  

Trân trọng Thông báo!  

 CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

    TRẦN KIM LIÊN 


