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 (Công bố thông tin liên quan đến ngày 
đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ 

đông hiện hữu) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 
Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN 
Trụ sở chính: Quốc lộ 80, khu phố Kênh Tám Thước, thị trấn Kiên Lương, 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 
Điện thoại: 077 3854236 - 3750439   Fax :  077 3853804 
Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Hữu Đức 
Chức vụ : Giám đốc công ty CP Bao Bì Hà Tiên 
Điện thoại : DĐ: 0913 683388 ; Cơ quan: 077 3854790   

 
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng 

ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu  
 
Công ty Cổ phần Bao Bì Hà Tiên tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện 

hữu như sau: 
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 15% 
 - Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức : 10/12/2012 
- Ngày bắt đầu trả cổ tức : 26/12/2012 
- Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
- Địa điểm nhận cổ tức : 
 + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 

tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 

tức tại tại Công ty CP Bao Bì Hà Tiên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 
26/12/2012 

 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
 

  
 Kiên Lương, ngày 12  tháng 11 năm 2012 
 CÔNG TY CP BAO BÌ HÀ TIÊN 
 GIÁM ĐỐC 
 
  
 
 
  


