
     
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA      TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2008   
         TÂN ĐẠI HƯNG 

THÔNG BÁO 
Về : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2007, chia cổ phiếu thưởng  

và tham dự Đại hội Cổ đông bất thường. 

  Kính gửi:   Qúy Cổ Đông 

HĐQT Công Ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng xin thông báo đến qúy cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 
quyền chia cổ tức năm 2007, chia cổ phiếu thưởng và tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường như sau: 

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, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. 
Điện thoại:   (08) 9737277/9737278. 
Fax:    (08) 9737276/9737279. 
 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng 
Mã chứng khoán:  TPC 
Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do 
   (2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện (cổ phần ưu đãi) 
Mệnh giá:   10.000 đồng 
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/08/2008 
Ngày đăng ký cuối cùng:  19/08/2008 

1. Trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt: 
- Tỷ lệ thực hiện:   7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). 
- Ngày thanh toán cổ tức:  11/09/2008 
- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại trục sở CTCP Nhựa Tân Đại Hưng và 

xuất trình Chứng minh thư nhân dân. 

2. Chia coå phieáu thöôûng cho coå ñoâng hieän höõu. 
o Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu  được quyền nhận 01 cổ phiếu thưởng). 
o Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 1.000 CP, sẽ được nhận 1.000 CP thưởng. 

- Coå phieáu thöôûng khoâng bò haïn cheá chuyeån nhöôïng. 
- Ngày giao dịch dự kiến:   ngày 25/09/2008. 
- Địa điểm thực hiện:  

o Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. 
o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở CTCP Nhựa Tân Đại Hưng và 

xuất trình Chứng minh thư nhân dân. 

3. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 
- Tỷ lệ phân bổ quyền:   Loai CK (1): 1cp – 1 quyền biểu quyết 
                                                         Loại CK (2):     1cp – 1 quyền biểu quyết 
- Thời gian thực hiện dự kiến:  Ngày 10/09/2008. 
- Địa điểm thực hiện:   Nhà hàng Tân Sơn Nhất, 198-200 Hòang Văn Thụ, P9, Phú Nhuận, TPHCM. 
- Nội dung họp: 

o Baùo caùosô keát hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh 6 thaùng ñaàu naêm 2008. 
o Baùo caùo sô keát hoïat ñoäng cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ban kieåm soùat 6 thaùng ñaàu naêm 2008. 
o Xem xeùt ñieàu chænh chæ tieâu keá hoïach naêm 2008. 
o Xem xeùt ñieàu chænh caùc haïng muïc ñaàu tö taøi chính cuûa coâng ty. 
o Thoâng qua chuû tröông ñaêng kyù nieâm yeát theâm 10.400.000 coå phieáu (töø coå phieáu thöôûng). 
o Baàu cöû boå sung thay theá 01 nhaân söï cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò. 
o Thoâng qua chuû tröông huûy boû thôøi haïn chuyeån nhöôïng ñoái vôùi coå phieáu öu ñaõi. 

Chương trình nghị sự, các tài liệu sẽ được công bố thông tin trên website công ty và chuyển đến cổ đông khi đến dự 
họp. 
 
 
 

                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                             (Đã ký) 
 
                                PHẠM TRUNG CANG                                 
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