
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số :              / PC3I-TC                            Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2018 
 V/v: thực hiện quyền chia  
        cổ tức năm 2021 

                           

 Kính gửi:  

   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                             - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

Thực hiện theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2021 về công bố thông tin 
trên thị trường chứng khoán, PC3-INVEST xin công bố thông tin liên quan đến ngày 
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu để tiến hành chia cổ tức năm 2021 
bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - 2022 như sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 

Mã chứng khoán:  PIC                                 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng   Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2022 

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 

2. Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện (đối với cổ phần): 8%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 800 đồng) 

- Ngày thanh toán: 02/08/2022. 

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty 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 Công ty 
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - địa chỉ: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 
Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - bắt đầu từ ngày: 02/08/2022 (vào các ngày làm 
việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân. 

PC3-INVEST đã báo cáo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông 
hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo như quy định. Nay, PC3-
INVEST kính báo cáo với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận:                                    
- Như trên; 
- Lưu VT,TC 
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