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  Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký 
 

Căn cứ Danh sách Người sở hữu chứng khoán hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 của 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC 

(mã chứng khoán POS) chốt ngày 30/9/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

cung cấp số 1412/2020-POS/VSD-ĐK, Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo 

dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc Chi trả cổ 

tức năm 2019 cho cổ đông chưa lưu ký như sau: 

1.   Thông tin chi trả cổ tức năm 2019: 

- Tỷ lệ trả cổ tức: 7% trên mệnh giá (01 cổ phiếu được 700 đồng). 

- Ngày bắt đầu thực hiện chi trả: bắt đầu từ ngày 30/10/2020. 

- Đối tượng thực hiện: các Cổ đông có tên trong Danh sách Người sở hữu chứng khoán 

hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 

30/9/2020. 

2.   Thủ tục nhận cổ tức: 

Quý Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 theo một trong hai cách như hướng dẫn 

dưới đây: 

2.1.  Thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty:  

Quý Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty 

POS. Khi làm thủ tục đề nghị Quý Cổ đông xuất trình bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu, đồng 

thời cần hoàn chỉnh bộ hồ sơ sau đây: 

- Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt (Mẫu 1) 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng) 

- Bản sao Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần 

- Trường hợp nhận thay cổ tức phải có thêm Giấy ủy quyền (Mẫu 2) có chứng thực tại 

địa phương 

2.2.  Thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng:  

Trong trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở 

Công ty, Quý Cổ đông tiến hành thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng như sau:  

- Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu 3)  

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu  

- Bản sao Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần 

Ghi chú: Cổ tức chỉ được chuyển trả vào tài khoản mang tên Quý Cổ đông. 

3.   Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Quý Cổ đông nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện về địa chỉ:  



- Tổ Thư ký - Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình 

Dầu khí biển PTSC, số 65A đường 30/4, Cảng Hạ Lưu PTSC, phường Thắng Nhất, Thành phố 

Vũng Tàu. 

- Mọi thắc mắc xin liên hệ Bà Trần Thị Phương Trang, email: trangtp@ptsc.com.vn 

hoặc điện thoại số +84 0254.3.515.758 (số nội bộ 2005). 

 

Trân trọng thông báo. 
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