Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 203/TB-HĐQTĐA

Nha Trang, ngaøy 01 thaùng 06 naêm 2011

_______________________________________________________

____________________________________

THÔNG BÁO
Về việc chia cổ tức năm 2010
-

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty CP Đông
Á ngày 21 tháng 05 năm 2011;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2011 về việc chia cổ tức năm 2010,
HĐQT công ty CP Đông Á trân trọng thông báo về việc chia cổ tức năm 2010 như sau:

1. Tên, mã chứng khoán

: Cổ phiếu công ty CP Đông Á (DAP)

2. Loại chứng khoán

: Chứng khoán phổ thông

3. Mệnh giá

: 10.000 đồng/cổ phần

4. Tỷ lệ chia cổ tức

: 20% mệnh giá (2.000 đồng/cổ phần)

6. Thời gian chia cổ tức

: Từ 07/07/2011

7. Hình thức chia cổ tức

: Bằng tiền

5. Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/06/2011

8. Đối tượng chia cổ tức

:Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty CP

Đông Á tại thời điểm chốt danh sách được quyền nhận cổ tức năm 2010
9. Địa điểm nhận cổ tức :

a. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành
viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND để nhận cổ tức tại
trụ sở Công ty Cổ phần Đông Á, đường Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Mai Tú Uyên, ĐT: 058.3831610 hoặc 0914.103020
Trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu

(đã ký)
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