
CTY CPDP TIPHARCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 684-TB/TIPHARCO ---------------------------------

Mỹ tho, ngày 14 tháng 5  năm 2012

THÔNG BÁO
Về việc chi bổ sung trả cổ tức năm 2011

Kính gởi: Quý cổ đông Cty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ ngày 29/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco xin thông báo đến quý cổ đông về
việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2011 như sau:

1. Cổ tức năm 2011 là: 16%/năm, Công ty đã tạm chi trả 10%, nay chi bổ
sung phần còn lại là: 6%/năm theo Nghị quyết được Đại hội thông qua.

2. Thời gian chi trả: Từ ngày thông báo đến 31/5/2012.

3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt, chuyển khoản,...
4. Địa điểm chi trả: Phòng Kế toán - Thống kê thuộc Cty CPDP Tipharco

số 15 Đốc Binh Kiều , Phường 2, TP Mỹ Tho,Tiền Giang.
Quý cổ đông đến nhận cổ tức mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và

giấy chứng minh nhân dân . Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền
( Theo mẫu của Công ty đính kèm mặt sau ).

Trân trọng thông báo.

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:
- Các cổ đông; (Đã ký)
- P. KT-TK;

- Lưu NS-HC.

Phạm Quang Bình



GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỒ TỨC  (Bổ sung năm 2011)
Của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Tôi tên: ....................................................... Sinh ngày: .................................

Số CMND: ....................... Cấp ngày: .................. Tại: ..................................

Địa chỉ ( Số nhà, Phường xã, Quận huyện ): ..................................................

.........................................................................................................................

Số sổ CN sở hữu cổ phần:………/SCN-TIPHARCO, cấp ngày……………
Tổng số cổ phần sỡ hữu: ………………….. cổ phần. Mã số cổ đông: …….

TÔI XIN ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà): ............................................................ Sinh ngày: .........................

Số CMND: ................... Cấp ngày:........................ Tại: ..................................

Địa chỉ ( Số nhà, đường, Phường xã, Quận huyện ): ......................................

.........................................................................................................................

Đến nhận tạm ứng cổ tức năm 2011 theo thông báo số -TB/TIPHARCO ngày
14/5/2012 của Công ty CPDP Tipharco.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền n ày và cam kết không có bất
kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Ngày   tháng 5  năm 2012
Bên được ủy quyền Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)


