
CTY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH 
198 Phan Xích Long, P.2 Q.PN, Tp.HCM 

Số: 52 /2011-BMSC/CV 
V/v: Trả cổ tức năm 2010 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------o0o------ 

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2011 

 

Kính gửi:    CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH 

 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ðHðCð ngày 07/04/2011 của ðại hội ðồng Cổ 

ñông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh xin gửi tới các Quý Cổ ñông lời chào 

trân trọng và thông báo ñến các Quý Cổ ñông việc chi trả cổ tức năm 2010 như sau: 

1 . Tên công ty  : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh 

2 . Trụ sở chính  : 198 Phan Xích Long, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM 

3 . Ngày chốt danh sách cổ ñông hưởng quyền nhận cổ tức:  10/05/2011 

4 . Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông 

5 . Mệnh giá  :  10.000 ñồng (mười ngàn ñồng) 

6 . Tỷ lệ chi trả  : 5% 

7 . Hình thưc chi trả : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

8 . Thời gian chi trả : Từ ngày 15/05/2011 

9 . ðịa ñiểm chi trả :  

9.1 Phòng kế toán: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo 

Minh, 198 Phan Xích Long, p.2, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.  

- Người liên hệ: Trần Thị Bích Ngọc – Nhân viên quản lý sổ cổ ñông 

- ðiện thoại: 08. 3517 0633 số máy lẻ 141 

9.2 Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  tại Hà Nội, Số 

10 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Người liên hệ: Phạm Thị Trung Hậu – Nhân viên kế toán 

- ðiện thoại: 04 3943 3966     số máy lẻ  153 

10 . Thủ tục nhận cổ tức :  



- ðối với cổ ñông là cá nhân: ðề nghị mang theo Chứng minh nhân 

dân hoặc hộ chiếu (ñược ghi trên Sổ cổ ñông), sổ cổ ñông hoặc 

giấy ñăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo 

Minh 

- ðối với cổ ñông là tổ chức: Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, 

giấy giới thiệu có chữ ký của người có thẩm quyền, sổ cổ ñông 

hoặc giấy ñăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Bảo Minh. 

- Trường hợp Cổ ñông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì 

phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền ñịa 

phương) 

11 . Trường hợp Cổ ñông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản (phí 

chuyển tiền do Cổ ñông chịu), Cổ ñông làm Giấy ñăng ký nhận cổ tức 

qua tài khoản và gửi trực tiếp hoặc fax về Phòng môi giới – Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bảo Minh theo số 08 3517. Mẫu Giấy ñăng ký nhận 

cổ tức qua tài khoản gửi ñính kèm thông báo này hoặc tại ñịa ñiểm nhận 

cổ tức hoặc vào trang web: www.bmsc.com.vn 

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh chỉ chuyển khoản tiền cổ 

tức cho ñúng tên Cổ ñông ñược hưởng quyền. 

Rất mong nhận ñược sự hợp tác của các Quý Cổ ñông 

Trân trọng. 

 

 CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH 

ðẠI DIỆN CÔNG TY 

Chủ tịch HðQT 

      (ðã ký) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VP                                                                     Nguyễn Thế Năng 


