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THÔNG BÁO 

V/v Chi trả cổ tức năm 2007 

 

 

Kính gửi : Quý vị cổ ñông Công ty CP ðầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông 

 

Căn cứ Nghị quyết ðại hội cổ ñông thường niên năm 2008. 

HðQT Công ty CP ðầu tư Xây dựng Bưu chính Viễn thông (SAICOM) xin trân trọng 

thông báo ñến Quý vị cổ ñông : 

− Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 : 13% 

− Thời gian chi trả cổ tức năm 2007 : Bắt ñầu từ ngày 20-05-2008  

− ðịa ñiểm nhận cổ tức : Phòng kế toán Công ty SAICOM – 69 Ngô Tất Tố P.21 Q. 

Bình Thạnh TP. HCM (xin mang mang theo CMND và giấy chứng nhận cổ phiếu khi 

ñến nhận cổ tức) 

− Trường hợp Quý cổ ñông muốn nhận cổ tức bằng phương thức chuyển khoản, yêu 

cầu ñiền ñầy ñủ thông tin vào giấy ñề nghị theo mẫu ñính kèm và gửi về phòng kế 

toán Công ty SAICOM theo ñịa chỉ:  

� Phòng kế toán – Công ty cổ phần ðầu tư Xây dưng Bưu chính Viễn thông  

� 69 Ngô Tất Tố P.21 Q. Bình Thạnh TP. HCM   

� Tel: 08.8 401 442 

− Quý cổ ñông muốn ủy quyền nhận cổ tức phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo 

mẫu ñính kèm. 

 

Kính báo ñến Quý cổ ñông. 

Tp. HCM Ngày 12 tháng 05 năm 2008 

TM HðQT Công ty SAICOM 

Phó Chủ tịch 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN NGHI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ðỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2007 BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

 

KÍNH GỬI : CÔNG TY CP ðẦU TƯ XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  

Tên cổ ñông :........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

Mã số cổ ñông : ....................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Số CMND (hoặc GðKKD) : ...................Ngày cấp : .................Nơi cấp : ............................ 

ðịa chỉ thường trú : ..............................................................................................................

............................................................................................................................................. 

ðịa chỉ liên lạc : ....................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Số ñiện thoại liên lạc : .......................................................................................................... 

ðề nghị Quý Công ty thanh toán cổ tức năm 2007 cho tôi (ñơn vị chúng tôi) vào tài khoản 

như sau :  

Tên tài khoản :...................................................................................................................... 

Tài khoản số : ....................................................................................................................... 

Ngân hàng : .......................................................................................................................... 

 

 

Ngày           tháng          năm 2008 

Người ñề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ghi chú :  

- Cổ ñông là pháp nhân, người ký ñề nghị phải là lãnh ñạo ñơn vị, ghi rõ chức danh và ñóng 
dấu 

- ðính kèm bản photocopy giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy CMND 

- ðề nghị Quý cổ ñông ñiền ñầy ñủ các thông tin.    



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2007  

 

KÍNH GỬI : CÔNG TY CP ðẦU TƯ XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  

 

Họ và tên người ủy quyền: ...................................................................................................  

Mã số cổ ñông: ..................................................................................................................... 

Số CMND (hoặc GðKKD): ....................Ngày cấp: ..................Nơi cấp:............................. 

ðịa chỉ thường trú: ............................................................................................................... 

ðịa chỉ liên lạc: ..................................................................................................................... 

Số ñiện thoại liên lạc : .......................................................................................................... 

 

Nay tôi ủy quyền cho: 

Họ tên người ñược ủy quyền: .............................................................................................. 

Mã số cổ ñông: ..................................................................................................................... 

Số CMND: .............................................Ngày cấp: ..................Nơi cấp:............................. 

ðịa chỉ thường trú: ............................................................................................................... 

ðịa chỉ liên lạc: .................................................................................................................... 

Số ñiện thoại liên lạc: ........................................................................................................... 

Là người thay tôi ñến công ty ñể nhận tiền cổ tức năm 2007  

Lý do ủy quyền: ………………………………………………………………………………......... 

 

Tôi xin cam ñoan không có bất kỳ khiếu nại nào khi ủy quyền cho ñương sự thay tôi nhận 
tiền cổ tức 2007. 

      
  Ngày        tháng       năm 2008 

Người ñược ủy quyền                  Người ủy quyền 
   (Ký, ghi rõ họ tên)                          (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Ghi chú :  

- ðính kèm giấy CMND của người ủy quyền và người ñược ủy quyền (bản photocopy và sao 
y công chứng) 

- Thời gian chứng thực sao y tính ñến ngày nhận cổ tức không quá 6 tháng.    


