Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu của
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ( mã CK: HAT )
Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông chưa thực hiện lưu ký cổ phiếu HAT của Công ty
Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading) trong việc nhận tiền chi trả cổ tức năm 2017,
HABECO Trading xin hướng dẫn Quý cổ đông thủ tục nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền như sau:
I) Đối với cổ đông nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở HABECO Trading : Quý cổ đông cần mang
theo những giấy tờ sau:
- Bản gốc và bản sao CMTND hoặc Hộ chiếu
- Bản gốc và bản sao các Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
- Giấy Ủy quyền hợp lệ đối với trường hợp ủy quyền ( Mẫu giấy ủy quyền đính kèm )
II) Đối với cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản (cổ đông chịu chi phí chuyển
khoản phát sinh khi nhận tiền): Quý cổ đông gửi bằng đường thư cho HABECO Trading các
giấy tờ sau:
Cổ đông cá nhân:
- Giấy Yêu cầu chuyển khoản cổ tức có chữ ký xác nhận ( Mẫu A01 dành cho cá nhân đính kèm )
- Bản sao công chứng CMTND
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
Cổ đông tổ chức:
- Giấy Yêu cầu chuyển khoản cổ tức ( Mẫu B01 dành cho tổ chức đính kèm )
Quý cổ đông gửi thư theo địa chỉ :
Người nhận: Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Công ty Cổ Phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO Trading)
ĐC: (Cổng 2) Số 183 Hoàng Hoa Thám - Quận Ba Đình – TP.Hà Nội.

Mọi chi tiết khác, xin vui lòng liên lạc:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp HABECO Trading.
Điện thoại: +84 37281476 (gặp Ms Minh )
Trân trọng.

