CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
-------------Số: 20TB/QNS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------o0o---------Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại năm 2017
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý
cổ đông về việc chia cổ tức còn lại năm 2017 như sau:
Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Mã chứng khoán:
QNS
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch:
10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/4/2018
Lý do và mục đích:
Chia cổ tức đợt còn lại năm 2017 bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
- Chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện:
5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
(Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức
theo quy định của Pháp luật về thuế TNCN)
- Thời gian thực hiện:
Ngày 07/5/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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:
 Cổ đông bên ngoài; cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ
đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty; PXSX Hơi; Trạm Y
tế: nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (số 02 đường Nguyễn Chí Thanh –
TP. Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi).
 Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực
thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.
 Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc ủy
quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy ủy
quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến Phòng
TCKT Công ty.
 Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy CMND/hộ chiếu và giấy ủy
quyền (nếu có).
 Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 07/5/2018.
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Trân trọng thông báo./.
* Nơi nhận:
+ Như trên
+ Phòng CNTT để đăng Website Cty
+ Lưu N.PTQT Cty
+ Lưu P.TCKT, HC Công ty

