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THÔNG BÁO 
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021  

____ 

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2008 và Điều lệ sửa đổi, 

bổ sung lần 5 đã được thông qua ngày 30/05/2022; 

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 18 

tháng 08 năm 2022, 

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về 

việc chi cổ tức đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Tên cổ phần: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà; 

2. Mã chứng khoán: BHA 

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phần; 

4. Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 250 đồng); 

5. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022; 

6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022; 

7. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 26/09/2022; 

8. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;  

9. Địa điểm, thời gian thực hiện chi trả cổ tức:  

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại thành 

viên lưu ký chứng khoán mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký; 

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  

+ Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ 

phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc 

chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.  

+ Thời gian thực hiện chi trả: Theo giờ làm việc hành chính các ngày trong tuần 

trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết. 

10. Thủ tục chi trả cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký: 

- Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty: Đề nghị mang 

theo giấy CMTND/CCCD và sổ cổ đông (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/ ủy 

quyền (đối với tổ chức) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá 

nhân ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành, kèm theo CMTND/CCCD 

và sổ cổ đông của người ủy quyền, CMTND/CCCD của người được ủy quyền; 

- Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Cổ đông điền đầy đủ 

thông tin vào Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu giấy đăng ký kèm 

theo) và kèm theo bản sao CMTND/CCCD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

có sao y bản chính, phô tô giấy chứng nhận cổ phần gửi về phòng Tài chính – kế toán 

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 

Cai. 



 

 

- Lưu ý:  

+ Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tính trên số tiền cổ tức 

mà cổ đông được hưởng trước khi thực hiện chi trả cho cổ đông theo quy định của pháp 

luật hiện hành; 

+ Các cổ đông phải chịu mức phí chuyển khoản theo quy định của ngân hàng, 

khoản phí này được trừ trực tiếp vào số tiền cổ tức đươc chi trả khi Công ty cổ phần 

thủy điện Bắc Hà thực hiện chuyển khoản cho cổ đông; 

+ Các cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất. 

-  Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính – kế toán Công ty cổ phần thủy điện 

Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0987120678 

(Chị Phùng Thị Hương Giang) hoặc Gmail: taichinhketoanbhhc@gmail.com. 

Trân trọng! 

                    
 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- Lưu TCHC; TCKT;PXVH. 
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Nguyễn Thành Hưng 

 


