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CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

------------Số: 14 / TB-SDC

THÔNG BÁO
(Về
Kính gửi:

h

năm 2021

ng ền

Quý Cổ đông

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN

ẦN H

Tên giao dịch: SADICO CAN THO
Trụ sở chính: 366 E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thuỷ, TPCT.
Điện Thoại: 0292. 3884919 ; 0292 3884354
h ng ôi hông

Fax: 0292. 3821141

đ n quý cổ đông việc chi cổ ức năm 2021 như sau:

- Căn cứ vào Thông báo của Công ty CP Sadico Cần Thơ số 09/CBTT-SDG.2022
ngày 16/06/2022 gửi y ban chứng khoán nhà nước, Sở iao dịch chứng khoán Hà Nội,
Trung tâm lưu ký chứng khoán iệt Nam về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi
cổ tức năm 2021 bằng tiền;
- Căn cứ vào Danh sách tổng h p ngư i sở hữu chứng khoán nhận cổ tức l i tức

bằng tiền Danh sách tổng h p ngư i sở hữu chứng khoán nhận l i gốc trái phi u số :
1061/2022-SDG/VDS-ĐK ngày 04/07/2022 do SD lập;
Nay Công ty CP Sadico Cần Thơ ti n hành thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo 02
hình thức sau :
1. Chi trả thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán
đ đăng ký lưu ký.

iệt Nam : đối với các cổ đông

2. Chi trả bằng chuyển khoản với các cổ đông còn lại : bắt đầu từ ngày 08/07/2022
khi có bản đăng ký h p lệ (theo mẫu đính kèm).
Rất mong đư c sự h p tác của quý cổ đông.
Trân trọng,

Lưu :
- P.TCHC, P.KT
- Website công ty

