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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TẬP ðOÀN ðẦU TƯ IPA 

------------------- 
Số: 111 /2008/TB-TK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 
 
 

Hà nội ngày 3 tháng 11 năm 2008 
 

        
THÔNG BÁO 

CHỐT DANH SÁCH CỔ ðÔNG VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC 2007 
 

Kính gửi:  Quý Cổ ñông Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư I.P.A 
 

Căn cứ ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư 
I.P.A (“IPA”) và Nghị quyết số 25/2008/NQ-ðHCð của ðại hội ñồng cổ ñông 
ngày 17/10/2008, Hội ñồng quản trị I.P.A trân trọng thông báo ñến Quý Cổ ñông về 
việc chi trả cổ tức năm 2007 như sau:  

 
1. ðối tượng, tỷ lệ trả cổ tức 
 
- Thời ñiểm chốt danh sách cổ ñông ñể trả cổ tức: 17h00’ ngày 10/11/2008 
- Cổ ñông ñược hưởng cổ tức là cổ ñông có tên trên danh sách cổ ñông của 

IPA tại Thời ñiểm chốt danh sách cổ ñông ñể trả cổ tức; 
- Các cổ ñông ñã nộp hồ sơ xin chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa hoàn 

tất thủ tục chuyển nhượng theo quy ñịnh của IPA trước Thời ñiểm chốt 
danh sách cổ ñông ñể trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người ñược 
hưởng cổ tức.  

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2007:  2,5%  
- Giá trị cổ tức ñược thanh toán: 2,5% x 10.000 ñồng/cổ phần x số cổ phần 

cổ ñông sở hữu 
 

2. Thời gian, ñịa ñiểm và phương thức chi trả cổ tức  
 
- Thời gian : Từ 12/11/2008 ñến 30/11/2008 vào tất cả các ngày trong tuần 

(trừ thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ) 
Sáng : Từ   9h00 ñến 11h00 
Chiều : Từ 13h30 ñến 15h30  

- ðịa ñiểm :   
+ Tại Hà Nội : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect  

ðịa chỉ  :  100 Lò ðúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
 Quầy số 1 & 2 
+ Tại Hồ Chí Minh : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect  

ðịa chỉ:  51 Bến Chương Dương - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh 
      Quầy số 7 & 8 
- Phương thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản.  
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3. Thủ tục chi trả cổ tức 
  
- Thủ tục chi trả bằng tiền mặt:  Khi ñến nhận cổ tức bằng tiền mặt, Quý 

cổ ñông phải mang theo giấy CMND/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở 
hữu cổ phần. Trường hợp ñược ủy quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy 
tờ trên, cần có Giấy ủy quyền hợp lệ và có  xác nhận của chính quyền ñịa 
phương hoặc cơ quan công chứng; 

 
- Thủ tục chi trả bằng chuyển khoản: Cổ ñông có nhu cầu nhận cổ tức 

bằng hình thức chuyển khoản xin vui lòng ñăng ký theo mẫu ñính kèm 
và gửi về ñịa chỉ sau: 
+ Công ty Cổ phần chứng khoán VNDirect, Bộ phận KTGD, số 100 Lò 

ðúc, phường ðống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;  
Hoặc 
+ Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, Bộ phận 

KTGD, số 51 Bến Chương Dương, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Lưu ý: Công ty Cổ phần Tập ñoàn ðầu tư I.P.A chỉ chuyển trả cổ tức vào tài 
khoản ñứng tên cổ ñông ñược hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ ñông tự thanh 
toán. Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra cho cổ ñông nếu các 
thông tin tài khoản cổ ñông ñăng ký không ñầy ñủ hoặc không chính xác. 
 

 
Trân trọng thông báo./.   

 
CHỦ TỊCH HðQT  

                (ñã ký) 
 
 
 
 
 

VŨ HIỀN  


