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THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách chia cổ tức của năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 030A/12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2012 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2012, Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan dầu khí – PV Shipyard xin trân trọng
thông báo đến quý Cổ đông về việc tiến hành chi trả cổ tức của năm 2011 như sau:
- Tên chứng khoán: Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đồng/Cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7% (700 đồng trên 01 cổ phần)
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Ngày chốt danh sách: 16h ngày 06/7/2012
- Ngày chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 12/7/2012
- Địa điểm chi trả cổ tức: Tại các điểm giao dịch của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam (danh sách các điểm giao dịch đã đăng tải trên website:
www.pvshipyard.com.vn ; www.bsc.com.vn)

- Chứng từ yêu cầu: Giấy CMND bản gốc, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc. Trường hợp
nhận cổ tức thay phải có giấy ủy quyền (theo mẫu BM 06/CTGK-BSC đã đăng
tải trên website)

*Lưu ý: Đối với Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản, vui lòng gửi Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng
chuyển khoản (theo mẫu BM 07/CTGK-BSC đã đăng tải trên website) đến Phòng dịch vụ chứng khoán –
BSC HCM, Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ – Quận 1 – TP.HCM.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phòng dịch vụ chứng khoán – BSC
HCM,  Điện thoại: 08.38218879 – Fax: 08.39141266.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- - Như trên;
- - GĐ, Phòng TCKT, BSC-HCM (để t/h);

- Lưu VT, VP.HĐQT.
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Đặng Thế Hưởng


