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THÔNG BÁO 
V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008  

                                
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị  Công ty cổ phần Đạt Phương ngày 24/11/2008 
về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm  2008 cho cổ đông, Công ty cổ phần Đạt Phương 
trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:  
1.      Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm  2008 là: 2.000đồng/cổ phần (Mệnh giá cổ phần: 
10.000 đồng/cổ phần);  
2.      Ngày chốt danh sách hưởng quyền: 10 tháng 12 năm 2008  
3.      Thời gian chi trả cổ tức đợt 1: từ ngày 25/12/2008 đến hết ngày 30/12/2008;  
4.      Hình thức chi trả cổ tức đợt 1: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 
Các cổ đông gửi thông tin tới công ty ( theo mẫu đính kèm) trước ngày 15/12/2008 
theo địa chỉ:  
Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Đạt Phương  
 Số 6, lô 12A, Khu đô thị Trung Yên, Phố Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội .  
Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, 
chứng minh thư hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác. Trường hợp cổ đông khô ng trực tiếp 
đến nhận cổ tức thì người đến nhận thay, ngoài các giấy tờ trên phải có giấy uỷ quyền 
của cổ đông có xác nhận của chính quyền địa phương.  
Mọi thông tin xin liên lạc phòng Tài chính – Kế toán Công ty, điện thoại: 04.37831946 
(Gặp Thu, hoặc Hà).  
                                                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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–          Các cổ đông công ty  
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–          Lưu TCKT 
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