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THÔNG BÁO
Kính gởi:

Quý cổ đông Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn

- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 03/ĐHĐCĐ/2018 ngày 20/09/2018 về việc lấy
ý Cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 24/HĐQT/2018 ngày 20/09/2018 về việc thực hiện
chi trả cổ tức năm 2018
Hội đồng quản trị Công ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện
chi cổ tức năm 2018 như sau:
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài Gòn.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 20/09/2018
(Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần sau thời gian chốt danh sách nêu trên bên nhận chuyển
nhượng sẽ không được hưởng cổ tức bằng tiền mặt theo quy định)
5. Đối tượng nhận cổ tức : Cổ đông hiện hữu hợp lệ
6. Tỷ lệ chi cổ tức năm 2018 : 40% (1 cổ phần nhận được 4.000 đồng)
7. Thời gian dự kiến chi : từ ngày 21/09/2018.
8. Hình thức chi cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
9. Địa điểm nhận cổ tức: Công Ty CP Mỹ Phẩm Sài Gòn số 930 Nguyễn Thị Định,P Thạnh
Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM.
Khi đi nhận cổ tức đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo quy định:
1. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:
- Cổ đông hoàn thiện mẫu “ Đơn đăng ký” nhận cổ tức bằng chuyển khoản và gửi bản gốc
cho bộ phận Tài chính kế toán theo địa chỉ 930 Nguyễn Thị Định, KCN Cát Lái (cụm II),
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM.
- Các cổ đông đã gửi “Đơn đăng ký ” để nhận cổ tức của SCC trước đây nếu không có thay
đổi số tài khoản sẽ không cần gửi dơn. Trong trường hợp quý cổ đông muốn thay đổi thông
tin tài khoản nhận cổ tức ,cổ đông vui lòng làm lại “Đơn đăng ký” gửi về Công ty trước
ngày 26/09/2018.
- Lưu ý: SCC chỉ trả cổ tức cho tài khoản đúng tên cổ đông, phí chuyển khoản do cổ đông chịu.
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2. Nhận cổ tức bằng tiền mặt:
- Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp
khác còn thời hạn hiệu lực của cổ đông.
- Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp Phường/xã, nơi cổ đông cư trú hoặc có công
chứng (nếu cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác đến nhận).
- Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng liên lạc trước với chị Huỳnh Thị Anh Đào - thủ
quỹ (số điện thoại : 028-37421104 (ext 224).

Quý vị cổ đông có thể truy cập Website của SCC (http://saigoncosmetics.com) vào thư mục “Cổ
đông”, để cập nhật các thông tin của SCC hoặc liên hệ với bộ phận quan hệ cổ đông để được giải
đáp các vấn đề có liên quan.

Người Đại Diện Pháp Luật Công ty
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