CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
FPT TELECOM
Hà nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT xin trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức
năm 2016 lần 1 bằng tiền mặt như sau:
1. Tên Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
2. Tên viết tắt:
FPT TELECOM
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Tầng 2 Toà nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
4. Ngày chốt danh sách trả cổ tức: đến hết ngày 29/12/2016
5. Tỷ lệ cổ tức:
1.000 đồng/cổ phiếu
6. Hình thức trả cổ tức:
Tiền mặt
7. Thời gian trả cổ tức:
Ngày 11/1/2017
8. Phương thức thanh toán:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành
viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký
Với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng
khoán Việt nam việc trả cổ tức sẽ trả theo hai hình thức sau:
• Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Công ty Cổ phần viễn thông FPT sẽ trả cổ tức
bằng chuyển khoản với các cổ đồng đã đăng ký tài khoản tại Công ty Cổ phần chứng
khoán FPT. Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại
Công ty Cổ phần chứng khoán FPT (trong trường hợp có thay đổi).
• Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại phòng kế
toán – Tầng 5, Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
và xuất trình chứng minh nhân dân.
Xin trân trọng kính báo.

