
TỔNG CTY VĂN HOÁ SÀI GÒN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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             Số :  55 / TB-IN4   
                  TP. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 09  năm 2013 

 
 

THÔNG  BÁO 
TẠM  ỨNG  CỔ  TỨC  ĐỢT  I  NĂM  2013 

 
 

 - Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.  
 

 - Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT-IN4 ngày 12 tháng 08 năm 2013 
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In số 4. 
 
 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In Số 4 trân trọng thông báo đến quý 
vị cổ đông về việc chi tạm ứng cổ tức đợt I của năm 2013 như sau : 
 

 1/ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt I/2013 :  10%/Giá trị cổ phần sở hữu 
 

 2/ Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 19/09/2013  
 

 3/ Địa điểm chi trả cổ tức : Theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký 
Chứng Khoán Việt Nam, người sở hữu cổ phần sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại 
ngân hàng nơi mở tài khoản lưu ký 

 

Lưu ý :  

* Quý vị cổ đông khi đến nhận cổ tức xin mang theo Chứng minh Nhân 
dân. 

 

* Theo quy định tại thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 
2008 của Bộ Tài Chính, kể từ 01/01/2010 thu nhập từ cổ tức nhận được 
(là thu nhập từ đầu tư vốn) sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 
toàn phần 5%. Số tiền thu này công ty sẽ nộp vào ngân sách nhà nước. 

 
 4/ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ cô Hạnh, Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần In Số 4 – Điện thoại 3.8291312 
     
                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
             Chủ tịch 
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