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V/v Xác nhận danh sách tống họp 

nguôi sò hũu chúng khoán

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
Danh sách tổng họp nguòi sỏ h&u chúng khoán nhận cổ túc bằng tiền

Kính gùi: Trung tâm Luu ký Chúng khoán Việt Nam

Căn cú Danh sách tổng họp nguòi sỏ hũu chúng khoán nhận cổ túc bằng 
tiền số C400/2020-CTT/VSD-ĐK ngày 22/9/2020 do VSD lập cho chúng khoán

Công ty xác nhận:
Tong số luọng chúng khoán đuạc tổng họp để tính toán quyền trong Danh 

sách đúng bằng tổng so luọng chúng khoán công ty đã đãng ký tại VSD.
Tổng so tiền tính toán đe chi trả phù họp vói tỷ lệ chi trà đã công bố.

Công ty cam kết:
Chuyển cho VSD số tiền thanh toán cổ túc sau thuế của nguòi sỏ hũu chúng 

khoán luu ký đầy đủ và đúng thòi hạn quy định theo Quy chế thục hiện quyền cho 
nguòi sỏ hũu chúng khoán do VSD ban hành. Truông họp chuyển không đúng 
thòi hạn sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan gây thiệt hại cho 
nguòi sỏ hũu chúng khoán (nếu có).

Chịu trách nhiệm khấu trù thuế thu nhập cá nhân đối vói các truòng họp phải 
nộp thuế theo quy định.

Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ cổ túc cho nguôi sỏ hũu chúng khoán 
chua luu ký.

Thanh toán tiền giá dịch vụ thục hiện quyền cho VSD theo đúng quy định.

sau:
Tên chúng khoán:
Mã chúng khoán:
Loại chúng khoán:
Mệnh giá:
Ngày đăng ký cuối cùng: 
Loại quyền:
Tỷ lệ thanh toán:
Ngày thanh toán:

Cổ phiếu Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN 
CTT
Cổ phiếu phổ thông 
10.000 
18/9/2020
Trà cổ túc bằng tiền 
10%
30/9/2020
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