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THÔNG BÁO 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 
 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 
Phụ tùng máy số 1,  Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phụ tùng máy 
số 1 về việc chi trả cổ tức năm 2020; 

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1) trân trọng thông báo đến Quý cổ 
đông về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau: 

1. Ngàychốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 19/08/2021. 
2. Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). 
3. Ngày thanh toán: từ ngày 20/09/2021. 
4. Địa điểm thực hiện: 
-  Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  
+ Cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Phụ tùng máy số 1, Đường 3/2, tổ 10 

Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái nguyên vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 
2 đến thứ 6 trừ ngày lễ theo quy định) bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 20/09/2021. 

Cổ đông đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND/CCCD (đối với cá nhân) hoặc 
giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền (đối với tổ chức) do người đại diện theo pháp luật của tổ chức 
ký. Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác 
nhận của cơ quan có thẩm quyền ký (kèm theo giấy CMND của người được uỷ quyền). 

Để phòng chống dịch Covid 19 trong giai đoạn hiện nay, Công ty cổ phần Phụ 
tùng máy số 1 khuyến khích cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản. Cổ 
đông đăng ký chuyển khoản theo  mẫu (được đăng tải trên website của Công ty tại 
http://futu1.com.vn) và bản sao công chứng CMND/CCCD (đối với cá nhân) hoặc bản 
sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với pháp nhân). 

Lưu ý: Các cổ đông đến nhận cổ tức thực hiện áp dụng biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 theo quy định của tỉnh Thái Nguyên. Cổ đông có thể cập nhật thông 
tin phòng dịch tại http://sotttt.thainguyen.gov.vn/van-ban-ve-benh-do-virus-ncov. 

5. Mọi chi tiết liên hệ xin liên hệ: Văn Phòng - Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 
1, Đường 3/2, tổ 10 Phường Mỏ Chè, TP Sông Công, Thái nguyên số điện thoại: 
0963467111 trong giờ hành chính hoặc truy cập địa chỉ: http://futu1.com.vn 

Trân trọng. 
 GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 
 
 
 

Nguyễn Đức Hiển 
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