
                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                                         -------------------------------- 
                                                          Bình Dương, ngày 21 tháng 03 năm 2014 

 

        Số : 11/2014/TB 
 

THÔNG BÁO 
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  

 chia cổ tức còn lại năm 2013 
 
 

Kính gửi: Quý cổ đông 
 

Tên TCPH  : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 
Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 
Trụ sở chính  : Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương. 
Điện thoại  : 0650.3749080    ;    Fax: 0650.3749287 
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 như sau : 
 
Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp 
Mã chứng khoán  : NHC 
Mã ISIN   : VN000000NHC8 
Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá   : 10.000 đồng Việt Nam 
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2014 

 
Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và gửi cho Công    
ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. 
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhihiep_company@yahoo.com.vn 
 
1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2013 
2. Phương thức thực hiện: 
− Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần) 
− Hình thức chi trả: Tiền mặt 
− Thời gian chi trả: ngày 21/4/2014. 
− Địa điểm chi trả cổ tức:  

+ Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại các 
TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.  

+ Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ được nhận cổ tức tại Công 
ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp kể từ ngày  21/4/2014 
 
 
 
 

 
 



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: 

- Như trên; 
- Lưu: 

                                  
                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 
 
             
 
 

                       NGUYỄN NGỌC NUI                     

 


