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DIC: Ngày đăng ký cuối cùng  

 
Ngày 08/06/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có 

thông báo số 578/2012/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức 

năm 2011  bằng cổ phiếu và tiền của CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (mã CK: 

DIC) như sau: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/06/2012 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2012 

- Lý do và mục đích:                     Trả cổ tức bằng tiền mặt và thưởng cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu năm 2011. 

- Nội dung cụ thể: 

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011: 

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu) 

- Thời gian thực hiện: 18/07/2012 

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 

bằng tiền tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 

bằng tiền tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC; địa chỉ: 13-13 Bis Kỳ 

Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo sổ 

chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân kể từ ngày 

18/07/2012. 

2. Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ 

phiếu mới). 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng phát 

hành trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần 

cổ phiếu lẻ (nếu có) dưới 1sẽ được làm tròn bằng 0 và sẽ bị hủy. 

- Vi dụ: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng, sau khi 

nhận cổ phiếu thưởng là 250,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống 250 cổ phiếu, 

còn lại 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn bằng 0 và sẽ bị hủy. 

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.500.000 cổ phiếu  

- Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển 

nhượng và được niêm yết sau khi Công ty được cấp phép niêm yết. 

- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần 

- Người nhận sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển 

nhượng quyền. 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu 

thưởng  tại  Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. 
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+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 

phiếu thưởng tại CTCP Đầu tư và Thương mại DIC, địa chỉ: 13-13 Bis Kỳ 

Đồng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần (trừ 

thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo sổ 

chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân. 


