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Mẫu 07/THQ (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)  

        CTY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                            Số: 037/CV.2011                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Tp.Hồ Chí Minh., ngày 29  tháng 06 năm 2011

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để 
hưởng quyền nhận cổ tức năm 2010. 

 
THÔNG BÁO 

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2010) 
 

Kính gửi:  Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Chi Nhánh TPHCM) 

 
 Tên TCPH:   Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng. 
 Tên giao dịch:   Tan Dai Hung Plastic J.S.Co., 
 Trụ sở chính:   414 lầu 5, Đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. 
 Điện thoại:                  (08).39737276 - 39727278.  
 Fax:                           (08).39737277 - 39737279. 

 
Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD)chi nhánh TPHCM  ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau: 

 Tên chứng khoán:      Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng. 
 Mã chứng khoán:       TPC. 
 Loại chứng khoán:   Chứng khoán chuyển nhượng tự do. 
 Mệnh giá:                   10.000 đồng. 
 Ngày đăng ký cuối cùng:               18/07/2011 

 
Và đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên 
 

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2010 theo nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2011. 

2. Nội dung cụ thể: 
2.1. Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền. 
2.2. Mức chi trả: 15% mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 1,500 đồng). 
2.3. Thời gian thanh toán: ngày 19/08/2011. 
2.4. Địa điểm thực hiện:  

 Đối với chứng khoán lưu ký: công ty sẽ chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của người sở hữu 
tại các TTLK nơi mở tài khoản lưu ký. 

 Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công Ty 
Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng (và xuất trình giấy Chứng minh nhân dân).  

 
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích 
và tuân thủ các quy định của nhà nước. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật nếu có sai phạm. 

 
                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   
 
 
 
 

                                                                             PHẠM TRUNG CANG 
 

Nơi nhận: 
-SGDCK TPHCM, VSD chi nhánh TPHCM, 
-Tải lên website công ty, 
-Đăng báo ĐTCK, 
-Lưu. 

Tài liệu đính kèm 
-Biên Bản Họp ĐHĐCĐ thường niên  ngày 07/04/2011, 
-Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 07/04/2011. 


