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                         Tp. Hồ Chí Minh, ngày  11   tháng 05 năm 2015. 
   
 

THÔNG BÁO 
V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2014.  

 
 

                Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. 
 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 382/NQ – ĐHĐCĐ ngày 
10 tháng 04 năm 2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 470/NQ – HĐQT               
ngày 06 tháng 05 năm 2015 về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt,    
Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trân trọng thông báo: 
 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2015. 
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/05/2015 
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông                 

hiện hữu. 
- Tỷ lệ thực hiện:10% / mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). 
- Thời gian thực hiện: Ngày 15/06/2015. 
- Địa điểm thực hiện : 

 Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại                   
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại                
trụ sở chính, số 1017 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 6 - Tp. Hồ Chí Minh hoặc 
Chi nhánh Hà Nội, 26BT1 Lô 2 - Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - Phường Mễ Trì - 
Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội , ĐT: 04.37875337 – Fax: 04.3787533 vào các 
ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 15/06/2015. 

 
Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức, Cổ đông mang theo Giấy chứng nhận cổ đông 

và xuất trình Chứng minh nhân dân. 
Cổ đông có thể ủy quyền, yêu cầu chuyển khoản, đề nghị download mẫu tại trang 

web của Công ty. 
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