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CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO 
GIÀN KHOAN DẦU KHÍ 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:              /19/TB-CTGK            Vũng Tàu, ngày        tháng 03 năm 2019 
     

 

 
THÔNG BÁO  

Về việc chi trả cổ tức 2010, 2011, 2012 cho cổ đông PVShipyard 

   

Kính gửi:   Cổ đông PVShipyard 

 

 Tiếp theo thông báo số 0893/18/TB-CTGK ngày 30/10/2018, Công ty 

Cổ phần Chế tạo Dầu khí tiếp tục chi trả cổ tức năm 2010, 2011, 2012 cho các 

cổ đông tại trụ sở Công ty. Việc chi trả cổ tức được quy định cụ thể như sau:  

I –Đối tượng chi trả cổ tức: 

Cổ tức được chi trả cho các cổ đông chưa nhận cổ tức năm 2010, 2011, 2012 

II – Hình thức chi trả cổ tức: 

Cổ tức được chi trả bằng 02 hình thức là nhận tiền mặt tại Công ty hoặc chuyển 
khoản vào tài khoản cá nhân của cổ đông. 

III- Thủ tục nhận tiền cổ tức: 

Cổ đông nhận tiền cổ tức cần xuất trình các giấy tờ sau: 

1. Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt:  

- Bản gốc CMND hoặc Căn cước công dân 

- Bản gốc Sổ cổ đông đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu ký; bản gốc Phiếu 
lưu ký chứng khoán hoặc sao kê tài khoản đối với trường hợp cổ phiếu đã 
lưu ký  

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tiền mặt theo mẫu của Công ty.  

- Địa chỉ nhận cổ tức: Phòng Tài chính – Kế toán PVShipyard địa chỉ: Số 
65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà rịa – Vũng 
tàu 

2. Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản:   

- 01 bản sao y công chứng CMND hoặc Căn cước công dân  
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- 01 bản sao y công chứng Sổ cổ đông đối với trường hợp cổ phiếu chưa lưu 
ký; 01 bản sao y công chứng Phiếu lưu ký chứng khoán hoặc sao kê tài 
khoản đối với trường hợp cổ phiếu đã lưu ký  

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu của Công ty.  

- Địa chỉ gửi thư: Phòng Tài chính – Kế toán PVShipyard địa chỉ: Số 65A2 
đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà rịa – Vũng tàu 

Mọi thắc mắc về việc chi trả tiền cổ tức năm 2010, 2011, 2012 kính đề nghị 
Quý cổ đông liên hệ với Ms Vượng theo số điện thoại 0254.3545656, email 
vuongmac@pvshipyard.com.vn 

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan dầu khí xin được thông báo để Quý cổ 
đông biết và thực hiện. 

 

  Giám đốc 

  (đã ký) 

 

  Nguyễn Quang Hiếu 

       
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu PTCKT                    


