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 (Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) 

Mẫu 07/THQ 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số: 95/HVC       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2013  

 Vũng Tàu, ngày 28   tháng 11 năm 2013 
 

THÔNG BÁO 

(Về ngày ñăng ký cuối cùng ñể thực hiện quyền  
tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ ñông bằng tiền) 

 

Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT 

Tên giao dịch: HAI VIET CORPORATION 

Trụ sở chính: 167/10 ñường 30-4, P. Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BRVT 

ðiện thoại: (84 64) 3838676 - 3848255;  Fax: (84 64).3848353 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Xin thông báo ñến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 

ñăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT 

Mã chứng khoán: SHV 

Mã ISIN: VN000000SHV7 

Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 ñồng/cổ phiếu     
Ngày ñăng ký cuối cùng: 26/12/2013 

ðồng thời ñề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người 

sở hữu chứng khoán nêu trên. 

ðịa chỉ email nhận file dữ liệu:  

mvphung@havicovn.com; lhgiang@havicovn.com 

1. Lý do và mục ñích: tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền 

2. Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu ñược nhận 1.500 ñồng) 

- Thời gian thực hiện: ngày 10/01/2014 

- ðịa ñiểm thực hiện: 

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

Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 

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

ñịa chỉ dưới ñây vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/01/2014 và xuất 

trình chứng minh nhân dân: 
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PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT 
167/10 ñường 30-4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu 

ðiện thoại: 064.3838676; Fax: 064.3848353  

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ ñược 

sử dụng ñúng mục ñích và tuân thủ các quy ñịnh của VSD. Công ty chúng tôi sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBCKNN, SGDCK Hà nội; 

- Lưu PTCHC. 

NGƯỜI ðẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
(chữ ký, họ tên, ñóng dấu) 

                        
 

 

       PHAN THANH CHIẾN 
* Tài liệu ñính kèm 
- Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông     

thông qua kế hoạch trả cổ tức; 
- Nghị quyết Hội ñồng quản trị 
về mức cổ tức tạm ứng.  


