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I. Cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán:  

1.1. Phương thức nhận cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức được chi trả tại các Thành viên lưu 

ký (“TVLK”) – Công ty Chứng Khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký và theo quy 

trình về chi trả cổ tức bằng tiền của TVLK. 

1.2. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 23/03/2023.  

II. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: 

2.1. Công ty chỉ thực hiện chi trả cổ tức sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị nhận cổ 

tức (“Hồ Sơ Nhận Cổ Tức’’) của Cổ đông. 

2.2. Hồ Sơ Nhận Cổ Tức: 

TT Tên hồ sơ Loại hồ sơ 

1 Giấy đề nghị chi trả cổ tức  

(Mẫu Giấy đề nghị chi trả cổ tức được đăng tải trên Website của 

Công ty tại mục Quan hệ đầu tư: 

https://novaconsumer.com.vn/quan-he-dau-tu/cong-bo-thong-

tin/thong-bao). 

Bản gốc 

2 CMND/CCCD/hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

Ghi chú: loại giấy tờ được sử dụng để đăng ký thông tin Cổ đông 

 

Bản sao y  

chứng thực 

không quá 06 

tháng. 

3 Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Bản sao y 

chứng thực 

không quá 06 

tháng. 

4 Giấy ủy quyền nhận cổ tức 

(Mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty tại 

Bản gốc 



   

mục Quan hệ đầu tư: https://novaconsumer.com.vn/quan-he-

dau-tu/cong-bo-thong-tin/thong-bao). 

Ghi chú: 

- Giấy ủy quyền phải được Cơ quan Nhà Nước có thẩm 

quyền/ Phòng công chứng chứng thực chữ ký hợp lệ. 

- Chỉ áp dụng trong trường hợp Cổ đông cá nhân ủy quyền 

cho cá nhân khác nhận cổ tức bằng hình thức nhận tiền 

mặt. 

5 Giấy xác nhận thông tin tài khoản do Ngân hàng cung cấp  

Ghi chú: 

Áp dụng đối với trường hợp Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng 

phương thức chuyển khoản 

Bản gốc 

2.3. Địa điểm nhận hồ sơ: Cổ đông gửi hồ sơ thông qua chuyển phát nhanh hoặc nộp 

trực tiếp tại địa chỉ: 

- Văn Phòng Đại Diện Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer - 65 Nguyễn Du, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. 

- Thông tin liên hệ: Bà Danh Thị Kim Ánh – Số điện thoại: 0936712550. 

Lưu ý: Công ty không nhận hồ sơ được chuyển đến theo các phương thức khác 

không có đảm bảo (ví dụ: Grab, GHTK…) 

2.4. Thời gian nhận hồ sơ:  

- Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày tiếp theo của ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 

quyền nhận cổ tức, dự kiến là ngày 10/03/2023. 

- Từ 9h00 đến 12h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ 

theo quy định của Pháp luật. 

2.5. Ngày chi trả cổ tức: dự kiến bắt đầu từ ngày 16/03/2023.  

2.6. Phương thức nhận cổ tức: bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo phương thức do 

Cổ đông đăng ký tại Giấy đề nghị chi trả cổ tức 



   

- Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Công ty thực hiện chi trả qua 

hình thức chuyển khoản vào tài khoản do Cổ đông là chủ sở hữu theo thông tin do 

Cổ đông cung cấp, không áp dụng ủy quyền nhận cổ tức. 

- Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt: 

 Địa chỉ: Phòng Kế toán Công ty CP Tập Đoàn Nova Consumer - 315 Đường 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

 Cổ đông khi nhận cổ tức mang theo bản gốc CMND/CCCD/hộ chiếu để đối 

chiếu thông tin. 

 Việc nhận cổ tức bằng tiền mặt không áp dụng đối với Cổ đông là tổ chức. 

- Thời gian chi trả cổ tức:  

 Từ 13h30 đến 16h30 các ngày thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần, và trong vòng 05 

ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được Hồ Sơ Nhận Cổ Tức hợp lệ.  

 Trường hợp ngày chi trả cổ tức theo lịch rơi vào ngày lễ, việc thanh toán sẽ 

được thực hiện vào ngày chi trả cổ tức tiếp theo. 

2.7. Chi phí và Thuế:  

- Các chi phí và thuế liên quan đến việc nhận cổ tức sẽ do Cổ đông chịu trách 

nhiệm thanh toán, phí chuyển khoản cổ tức sẽ được khấu trừ vào số tiền cổ tức 

mà Cổ đông được nhận.  

- Công ty không chịu trách nhiệm chi trả chi phí, lãi, lãi phạt, lãi chậm trả,…. liên 

quan đến việc chậm nhận được số tiền cổ tức do Cổ đông chậm cung cấp Hồ Sơ 

Nhận Cổ Tức hoặc thông tin Cổ đông cung cấp không chính xác hoặc không đầy 

đủ. 

 


