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THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

về việc trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ  phần ứ ng  dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC ngày 
10 tháng 07 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty MITEC ngày 25/3/2022 về chi trả cổ tức

1. Cổ tức năm 2021 chi trả bằng tiền mặt cho cổ đông là 30% trên mệnh giá cổ phần.

2. Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16h00 ngày 10/4/2022.

3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2021 từ 14h00 đến 16h00 các ngày làm việc trong tuần, bắt 
đầu từ ngày 15/4/2022.

4. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP MITEC - Tầng 3, Tòa 
nhà MITEC, Lô E2, KĐT mới cầu  Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thủ tục chi trả tiền cổ tức:

-  Công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

-  Trường họp chuyển khoản xin gửi Giấy đề nghị theo mẫu kèm theo về Phòng Tài 
chính - Ke toán công ty trước 16h00 ngày 10/4/2022 (Sau thời gian này, cổ tức sẽ 
được chi trả bàng tiền mặt tại trụ sở Công ty).

-  Cổ đông đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND/CCCD/HỘ Chiểu. Nếu ủy 
quyền cho người khác nhận cổ tức cần phải lập giấy ủy quyền được cơ quan có 
thâm quyền chứng thực, trong đó ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu của người ủy 
quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền, chữ kỷ và chứng minh nhân dân 
của người ủy quyền và người được ủy quyền.

-  Công ty giữ lại 5% thuế thu nhập trên cổ tức chi trả lần này của cổ đông để nộp 
thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Mọi thông tin chi tiết xin Quỷ vị co đông vui lòng liên hệ với Vãn phòng HĐQT Công ty CP 
MITEC theo sổ điện thoại: 024.37691616, Fax: 024.37691617, Bà Vũ Thị Hà hoặc Bà Nguyễn 
Bích Thao.

Thông báo này  được đăng trên Website của  Công ty: WWW,mitec.com.vtĩ

năm 2021;

Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC 

Trân trọng thông báo tói quý vị cổ đông như sau:

Nơi nhãn:
Toàn thê có đông 
Lim VT, HĐQT


