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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số : 55/ HĐQT  
                      

                             Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2017 

  

TTỜỜ  TTRRÌÌNNHH  
V/v : Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 

Kính trình:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã     

    hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ; 

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 49/2017/NQ-HĐQT ngày 30/3/2017 ; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; 

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 9%/vốn điều lệ/ năm 

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2016 : tháng 5 

năm 2017 

- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản 

- Địa điểm nhận cổ tức:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các 

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 

Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 (115 Ngô Gia Tự, P. Hải 

Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng) 

- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thực hiện việc chi trả theo 

đúng quy định và các nội dung đã được thông qua tại phiên Đại hội này. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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