TRUG TAM
LU'U K CHI1JNG KHOAN VIT NAM
CHI NHANH TP. HO CHI MINH

S: ft5/TB-CNVSD

CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM

Dc lp - Tir do - Hnh phüc

Tp. H C/il Minh, ngày C g tháng 9 nárn )019

THONG BAO
(Ve^ ngày däng k cui cüng và xác nhn danh sách ngffôi sô hu'u chüng khoan)
KInh gth: - S& Giao djch Chü'ng khoán Ha Ni
- Các Thành viên Liru k

Trung tam Luu k Chüng khoán Vit Nam - CN.Tp.H6 Chi Minh (CNVSD)
thông báo ye ngày dang k cuôi cüng nhu sau:
Ten To chirc phát hành: Cong ty Co phân SAMETEL
Ten chirng khoán: Co phiêu Cong ty Co phân SAMETEL
Ma chüng khoán
: SMT
Ma ISIN
: VN000000SMT1
San giao djch
HNX
Loai chirng khoán
: Co phiêu phô thông
Mnh giá giao dch
: 10.000 dông
Ngày däng k cuôi cüng : 05/09/2018
L do và miic dIch
: Chi trã cô tüc bang tiên nàm 2017
T le thrc hin: 1 2%/co phiêu (01 cô phiêu duçic nhn 1.200 dng)
Ngày thanh toán: 04/10/2018
Dja diem thirc hin:
+ Dôi vOi chirng khoán lixu k: Ngui sà hüu lam thu tiic nhn co^ trc bang tin
tai các Thành viên lu'u k (TVLK) ncii m& tài khoãn km k.
+ Dôi vri chirng khoán chua luu k: Nguñ sâ hüu lam thu ti,ic nhn c o^ tirc bang
tiên ti VPDD Cong ty Co ph-an SAMETEL, dja chi: 135/16 Nguyn Hüu Cãnh,
Phng 22, Qu.n Binh Thnh, Tp. Ho Chi Minh (vao các ngày lam vic trong tun) tu
ngày 04/10/2018 và xuât trInh So cO phân và Giây chüng minh nhân dan.
De nghj TVLK dôi chiêu thông tin ngi.rài s& hüu chüng khoán trong Danh sách
do VSD lp và gi'ri duói dng ch(xng tir din tü vâi thông tin do TVLK dang quãn l
dông thô'i gi:ri cho VSD Thông báo xác nhn (Mâu 03/THQ) di.rOi dng chirng tir din tir
dê xác nhn chap thun hoc không chap thun các thông tin trong Danh sách (Di vOi
các TVLK chua hoàn tat vic kêt nôi hoc bi ngat kêt nôi cong giao tip din tir/cng
giao tiép trçrc tuyên vói VSD, dê nghj gri Thông báo xác nhn qua email có gn chtt k
so vao dja chi email thongbaoxacnhan 1vsd.vn cüa VSD). Trithng hçip không chap
thuan do có sai sot hoc sai 1ch so 1iu, TVLK phái gui them van bàn cho VSD nêu rO
các thông tin sai sot hoc sai 1ch và phôi hop vOi VSD diêu chinh.
Thôi hn gfri Thông báo xác nhn: Chm nhât vào 11h30 ngày 07/09/2018.
Trung ho TVLK gui Thông báo xác nhn cham so vOi thñ gian quy dinh neu
tr6n, VSD së coi danh sách do VSD cung cap cho TVLK là chInh xác và da duoc

TVLK xác nh.n. Triiäng hçTp phát sinh tranh chp hoc gay thit hai cho nguô'i s& hüu,
TVLK së phái chju hoàn toàn trách nhirn dôi vói các tranh chap hoc thit hi phát
sinh cho ngri sà httu.
De nghj các TVLK thông báo day dU, chi tiêt ni dung cüa thông báo nay den
trng nhã dâu tu kru k chirng khoán nêu trên tai TVLK chm nhât trong vông 03 ngày
lam vic kê tir ngày ghi trén thông báo cüa VSD.

No'i nhân:
- Nhu trén;
- TCPH;
- TGD;
- THPC,KSNB;
- Lxu: VT, DK.(99b).
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