
Số : 284/TB-HĐQT                                      Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2009 

THÔNG BÁO 

(V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009) 

  

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

    Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần y tế DANAMECO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông 

về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009 như sau : 

    Tên chứng khoán    : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Y Tế DANAMECO 

    Loại chứng khoán   : Cổ phiếu phổ thông 

    Mệnh giá                 : 10.000 đ 

    Tỷ lệ chi trả cổ tức  : 10% tính theo mệnh giá 

    Số tiền cổ đông được nhận = 1.000 đ x số cổ phần sở hữu 

    Thời gian chốt danh sách : Ngày 31/7/2009 

    Thời gian chi trả cổ tức    : từ ngày 05/8/2009 

    Hình thức chi trả cổ tức   : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

    Địa điểm chi trả cổ tức     : Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco 

105 Hùng Vương, Tp. Đà Nẵng. 

    Giấy tờ cần thiết khi đến nhận cổ tức : 

 CMND (hoặc hộ chiếu) (Giấy Chứng nhận ĐKKD nếu là tổ chức) 

  Trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp mà ủy quyền cho người khác nhận thay, 

người được ủy quyền khi đến nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ trên cần có giấy ủy quyền 

hợp pháp. 

   Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản 

xin vui lòng đăng ký theo mẫu của Công ty. Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco chỉ chuyển 

khoản cổ tức đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông tự thanh toán. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trần Thị Ngọc Hà - Phòng Kế hoạch Tài Chính Tổng công ty 

ĐT : 0511.3830469 - Fax : 0511.3830469 – Email: tthangoc1984@yahoo.com 

Trân trọng thông báo! 

                                  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 

                                                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                         CHỦ TỊCH 

 (Đã ký và đóng dấu) 

Nơi nhận:                                                               

- Tất cả các cổ đông DANAMECO                

- HĐQT,BKS (Để báo cáo) 

- Lưu văn thư, PKHTC 

                                          DS. PHẠM THỊ MINH TRANG 


