
CBTT CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT CUỐI NĂM 2014 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC 
NĂM 2015 

Công ty chi trả cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền và Tạm ứng cổ tức năm 2015 
đợt 1 bằng tiền 

-          Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN 
CẦU 

-          Tên giao dịch: Global Electrical Technology Corporation 

-          Trụ sở chính: 1 Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM 

-          Điện thoại: 37701 055                                          Fax: 37701 056 

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách 
người sở hữu cho chứng khoán sau: 

§  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu 

§  Mã chứng khoán: GLT 

§  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

§  Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu                           
§  Sàn giao dịch: HNX 

§  Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/03/2016 

 

1.                  Lý do và mục đích: 
Chi trả cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 
bằng tiền; 

2.   Nội dung cụ thể 

-     Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền 

+    Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) 
-          Tỷ lệ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền 

+    Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 
-          Ngày thanh toán: 4/4/2016 

-          Địa điểm thực hiện: 
+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công 

ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
+    Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 

công ty tại Lầu 2, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, 
Quận 7, TPHCM  (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 
trong tuần) bắt đầu từ ngày 4/4/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân. 

 

Trân trọng thông báo. 
 


