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THÔNG BÁO
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 21/12/2021 của Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần EVN Quốc tế;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phiếu nhận cổ tức do VSD lập ngày 
17/01/2022.

Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông 
công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

1. Danh sách chi trả: Cổ đông EVNI theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam cung cấp vào ngày đăng ký cuối cùng (17/01/2022).

2. Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng). 
3. Thời gian chi trả: Từ ngày 27/01/2022.
4. Hình thức chi trả:

4.1 Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty 
chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

4.2 Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:
4.2.1 Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt:  

Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty. Các hồ 
sơ cần mang theo khi đến làm thủ tục nhận cổ tức: 

* Đối với cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu (được ghi trên Sổ 
chứng nhận sở hữu cổ phần) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc). 

* Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu/ủy quyền của tổ chức và giấy tờ tùy thân của 
người đi làm thủ tục lĩnh cổ tức; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sổ chứng nhận 
sở hữu cổ phần (bản sao có dấu treo của tổ chức).

4.2.2 Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: 
Công ty chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông.  Quý cổ đông vui lòng 

gửi các hồ sơ sau về trụ sở Công ty: 
- Bản chính Phiếu đăng ký nhận cổ tức (mẫu số 01); 
- Bản sao công chứng CMND/CCCD/ Hộ chiếu và Sổ chứng nhận sở hữu cổ 

phần (đối với cá nhân); 
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- Bản sao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần có dấu treo của tổ chức (đối với cổ 
đông pháp nhân).

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:    
Phòng Tài chính - Kế toán 
Công ty cổ phần EVN Quốc tế.
Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 6255566                         

Trân trọng./.
                                                                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                                  
                                                                                                            CHỦ TỊCH

             

                                                                                        TRƯƠNG QUANG MINH

Ghi chú:
- Đối với cổ đông thể nhân, EVNI sẽ khấu trừ 5%/số 
tiền cổ tức cổ đông được nhận để nộp cho cơ quan thuế 
theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. 
- Trường hợp ủy quyền (nếu có): Người được ủy quyền 
mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có 
thẩm quyền (xã, phường hoặc đơn vị đang công tác) 
(mẫu số 02); CMND/CCCD/Hộ chiếu và Sổ chứng 
nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
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