CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN
Số 3 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 588 418 - Fax: (028) 38 588 419
Website: www.damsenwaterpark.com.vn
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019

Số: 22/CVNĐS
V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2018
29%/cổ phiếu bằng tiền mặt.
Tên tổ chức phát hành

: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

Tên giao dịch

: DASECO

Địa chỉ trụ sở chính

: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: 028 38 588 418

Giấy chứng nhận ĐKDN

: Số 0302844200 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2003,
đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/05/2016.

Vốn Điều lệ

Fax: 028 38 588 419

: 120.830.090.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ tám trăm ba mươi triệu không trăm
chín mươi ngàn đồng).

Lĩnh vực kinh doanh chính : Dịch vụ giải trí, vui chơi, thể thao dưới nước...
Sàn giao dịch

: HOSE

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày
đăng ký cuối cùng để tổ chức thực hiện quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2018 như sau:
Tên chứng khoán

: Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

Mã chứng khoán

: DSN

Loại chứng khoán

: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2019.
Ngày đăng ký cuối cùng

: 25/02/2019.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 là 29% bằng tiền mặt.
2. Nội dung cụ thể:
+ Cổ tức năm 2018

: Tổng số 65%/cổ phiếu.

+ Đã chia

: 36%/cổ phiếu.

+ Cổ tức còn lại đợt này

: 29%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.900 đồng).

Thời gian thanh toán
: 08/03/2019.
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công Viên
Nước Đầm Sen – 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 08/03/2019 vào lúc 8g30 đến 15g30
các ngày trong tuần (Trừ ngày thứ 3 công viên nghỉ định kỳ và lễ, tết). Người sở hữu phải xuất trình Sổ chứng nhận
sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là Pháp nhân) trường hợp nhận thay phải có giấy ủy
quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trân trọng thông báo.
TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHAÏM DUY HÖNG

