TỔNG CÔNG TY CP XNK&XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Số: 152 CV/CT12-TCKT
“V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
trả cổ tức năm 2011”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2011)

Kính gửi:

- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên TCPH:
Tên giao dịch:
Trụ sở chính:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12
Vietnam Construction Joint Stock Company No 12
Tầng 19 – Toà nhà HH2-2 - Đường Phạm Hùng – KĐT Mễ Trì Hạ
Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(84-4) 2214 3724
Fax: (84-4) 3787 5053
Sàn giao dịch:
HNX
Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng
cho chứng khoán sau:
– Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 12
– Mã chứng khoán:
V12
– Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
– Ngày đăng ký cuối cùng:
27/04/2012
Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
nói trên
1. Lý do và mục đích
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
2. Nội dung cụ thể
– Tỷ lệ thanh toán:
12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Thời gian thanh toán: 17/05/2012
– Địa điểm thực hiện:
 Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK
nơi mở tài khoản lưu ký.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty
Cổ phần Xây dựng số 12 (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) từ
ngày 17/05/2012 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ cổ đông.
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích
và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
nếu có sai phạm.

Nơi nhận:
-

-

TTLKCK VN;
SGDCK HN;
Lưu TCKT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU TỚI
(Đã ký)

* Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 (Công ty mẹ và Hợp nhất).

