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CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:      /TB-IN4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi 

c    c (đ   2) năm 2015 b ng  i n 

 

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2016 
 

THÔNG BÁO 
 

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chi c    c (đ   2) năm 2015   ng  iền) 
 

Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký Ch ng khoán Việ  Nam  

 

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4 

Tên giao dịch : No 4 PRINTING JOINT - STOCK COMPANY 

Trụ sở chính :  61 Phạm Ngọc Thạch, P6, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh 

Điện  hoại :  08. 38291312 - 38205968- 38206338 

Fax :  08. 38297577      Email : ctcpin4@gmail.com 

Sàn giao dịch :  UPCOM 

Xin thông báo đến Trung  âm Lưu ký Ch ng khoán Việ  Nam (VSD) ngày đăng 

ký cuối cùng cho ch ng khoán sau: 

- Tên ch ng khoán : C  phiếu Công Ty CP IN SỐ 4 

- Mã ch ng khoán : IN4 

- Mã ISIN : VN000000IN41 

- Loại ch ng khoán : C  phiếu ph   hông 

- Mệnh giá : 10.000 đồng 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/06/2016 

Đồng  hời đ  nghị VSD lập và gửi cho Công  y chúng tôi danh sách người sở hữu 

ch ng khoán nói  rên  h o địa ch   mail : ctcpin4@gmail.com 

                                            ho c : quan_triet@yahoo.com.vn 

1. Lý do và mục đích  

- Chi c    c đ   2 năm 2015 b ng  i n. 

2. Nội dung cụ  hể:  

- Tỷ lệ  hanh toán: 

 + Đối với c  phiếu ph   hông : 20%/c  phiếu (01 c  phiếu đư c nhận 2.000 

đồng) 

 - Thời gian  hanh toán: ngày  30/06/2016  
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 - Địa điểm  hực hiện: 

Đối với ch ng khoán lưu ký : người sở hữu làm  hủ  ục nhận c    c  ại các Thành 

viên Lưu ký nơi mở  ài khoản lưu ký. 

Đối với ch ng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm  hủ  ục nhận c    c  ại Công 

 y C  phần In số 4 ( phòng kế toán )  ừ ngày 30/06/2016 và xuấ   rình Ch ng minh nhân 

dân.  

Chúng tôi cam kế  những  hông  in v  người sở hữu  rong danh sách sẽ đư c sử 

dụng đúng mục đích và  uân  hủ các quy định của VSD. Công  y chúng  ôi sẽ hoàn  oàn 

chịu  rách nhiệm  rước pháp luậ  nếu có sai phạm. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- SGDCK; 

- Lưu: 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHAN CH  TRUNG 

(đã ký) 

 

 

 

* Tài liệu đính kèm 
1:   gh     ết      ồng    n t      m   chi    t    ợt 2 năm 2015.  
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