
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
Số:   43/TB – NN11  Dĩ An, ngày 04  tháng 08  năm 2011. 

 

THÔNG BÁO 
V/v ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2010 

và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011  

 

 Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ 

         

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ. 
-   Căn cứ Nghị quyết số:  04/02/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2011 về 

việc chi trả cổ tức còn lại năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2011. 

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ 
tức còn lại năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau: 

Tên chứng khoán:   Cổ phiếu công ty Cổ phần đá Núi Nhỏ 
Mã chứng khoán:   NNC 

Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá:    10.000 đồng 

Tỉ lệ cổ tức: 30% (3.000 đồng/cổ phiếu), trong đó: 

-  Cổ tức còn lại năm 2010:    5% (500 đồng/cổ phiếu) 

-  Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011:  25% (2.500 đồng/ cổ phiếu) 

Ngày giao dịch không hưởng quyền:   19/08/2011 

Ngày chi trả cổ tức:    05/09/2011 

Việc chi trả cổ tức thực hiện như sau: 

 - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại công ty chứng khoán 

nơi mở tài khoản lưu ký. 

- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại văn phòng công ty 

Cổ phần Đá Núi Nhỏ, địa chỉ: ĐT743, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các cổ đông khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND 

và sổ cổ đông (hoặc giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán), trường hợp ủy quyền nhận 

hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp. 
                                                                                          

Nơi nhận :                  CHỦ TỊCH HĐQT 
     - Đăng báo; 

     - Đăng trang WEB công ty;                    (Đã ký) 

     - Lưu. 

 

             Mai Văn Chánh 
     

 

        


