
 
 

                                                                                                 

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 
 
Căn cứ vào kết quả kinh doanh ước tính, ngày 08/01/2018 Hội đồng quản trị công ty cổ phần 

Công Nghệ Sao Bắc Đẩu đã họp và quyết định tạm ứng cổ tức 2017 cho cổ đông như sau: 

 

• Tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2017  ở mức 5%.  
• Hình thức chi trả:     bằng tiền mặt.  
• Thời gian chốt danh sách tạm ứng:   ngày 22/01/2018 .  

• Thời gian thực hiện chi trả:    từ ngày 06/02/2018.  

•  Địa điểm thực hiện: 

    

 Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ 

phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. Để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như 

Công ty, Công ty đề nghị cổ đông nhận tạm ứng qua tài khoản ngân hàng. Trong 

trường hợp này, xin cổ đông vui lòng thông báo (email) cho P. Tài chính - Kế toán 

công ty thông tin chi tiết số TK ngân hàng của cổ đông (họ tên chủ tài khoản, chi 

nhánh, ngân hàng). Phí ngân hàng do cổ đông chịu. Công ty không chấp nhận các 

tài khoản do người khác đứng tên. 

 

• Người liên hệ  
            Bà Trần Phan Thúy An – Kế toán trưởng Công ty. 
            Email: antpt@saobacdau.vn 

            Điện thoại: 028.37700968. Fax: 028.37700969 

Ông Phạm Trần Ngọc Chương – Giám đốc Tài chính Công ty 

            Email: chuongptn@saobacdau.vn 

            Điện thoại: 028.37700968. Fax: 028.37700969 

Các vấn đề thắc mắc khác vui lòng liên hệ:  
Bà Lê Nguyễn Anh Uyên – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty 

Email: uyenlna@saobacdau.vn 

Điện thoại: 028.37700968.  Cellphone: 0908 882 182 

 

Ghi chú: Quý cổ đông lưu ý do thời điểm chi trả  tạm ứng cổ tức  năm 2017 cận Tết cho nên 

việc chi trả sẽ được thực hiện như sau:  

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký. Công ty chúng tôi sẽ chỉ nhận các thông tin chuyển 

khoản cho tới 10h sáng thứ hai ngày 12/02/2018  ). Các thông tin chuyển khoản gởi sau 

thời điểm này sẽ được chuyển vào sau Tết. 

    



 
 

            Trân trọng, 

           Chủ tịch HĐQT 

        
 

           Nguyễn Đức Quang 

 


