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DIG: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông  
 

Ngày 11/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 
856/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của 
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã CK: DIG) như sau: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận 
với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 19/10/2011 và 
20/10/2011 thì người bán sẽ không được hưởng quyền). 

- Ngày đăng ký cuối cùng :  21/10/2011 
- Lý do và mục đích:  Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Trả cổ tức bằng tiền 

mặt đợt II/2010; Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Thưởng cổ phiếu. 

1. Lấy ý kiến bằng văn bản: 
- Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết. 
- Thời gian thực hiện: Dự kiến đến ngày 10/11/2011. 
- Nội dung lấy ý kiến: Phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư sản xuất kinh 

doanh năm 2011. HĐQT sẽ gửi Phiếu lấy ý kiến chi tiết các vấn đề đến từng cổ 
đông trước khi tổ chức lấy ý kiến 15 ngày.  

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt II/2010: 
- Tỷ lệ thực hiện:  5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) 
- Thời gian thực hiện:  21/11/2011. 

3. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 
-  Số lượng cổ phiếu trả cổ tức dự kiến: 16.000.000 cổ phiếu; 
-  Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:16 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được 
nhận 16 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến 
hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. 

Ví dụ:  Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, theo tỷ 
lệ thực hiện quyền thì cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là: 
110*16/100 = 17,6 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 
17 cổ phiếu mới. 

4. Thưởng cổ phiếu:  
-   Số lượng cổ phiếu thưởng dự kiến: 14.000.000 cổ phần; 
-   Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:14 (Cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được 
nhận 14 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến 
hàng đơn vị và số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy. 

Ví dụ:  Cổ đông A sở hữu 110 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông, theo tỷ 
lệ thực hiện quyền thì cổ đông sẽ nhận cổ phiếu thưởng mới tương ứng là: 
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110*14/100 = 15,4 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 
15 cổ phiếu mới. 

5. Địa điểm thanh toán: 
- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền 
mặt, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại các đơn vị thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. 
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ 
tức bằng tiền mặt, cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 
triển Xây dựng.  
 
   


