
     TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM                                         ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CTY CP XD DẦU KHÍ NGH Ệ AN 
 
           Số: 123 /TB – HðQT                                                   Vinh, ngày 23 tháng 3 năm 2010 
V/v: Ngày chốt danh sách cổ ñông ñể 
 nhận cổ tức năm 2009 bằng tiền 
 

THÔNG BÁO 
  (Về ngày ñăng ký cuối cùng ñể thực hiện quyền nhận cổ tức  năm 2009 bằng tiền ) 

 
                       Kính gửi: Trung tâm L ưu ký chứng khoán Việt Nam 
 

Tên TCPH:Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An 
Tên giao dịch: Công ty PVNC 
Trụ sở chính: Số 45 ñường Trần Phú - TP Vinh tỉnh Nghệ An 
ðiện thoại: 0383.844560                                         Fax: 0383.566600 
 

Xin thông báo ñến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ñăng ký cuối cùng 
cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An 
Mã chứng khoán: PVA 
Mệnh giá: 10.000 ñồng 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Ngày ñăng ký cuối cùng: 13/4/2010 
ðồng thời ñề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty 

chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. 
- Lý do và mục ñích: Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt. 
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần ( 01 cổ phần ñược nhận 1.000 ñồng ). 
- Thời gian thực hiện: 12/5/2010 
- ðịa ñiểm thực hiện: 
+ ðối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 
+ ðối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ 

tức tại Phòng tài chính kế toán – Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An từ ngày 12/5/2010. 
Quý cổ ñông ñến nhận cổ tức mang theo chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ 
phần. 

Nếu cổ ñồng có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản thì gửi thông tin về tài khoản 
của cổ ñông và bản sao chứng minh nhân dân ( công chứng ) về Phòng tài chính kế toán 
Công ty theo ñịa chỉ trên trước ngày 12/5/2010. 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ ñược sử dụng 
ñúng mục ñích và tuân thủ các quy ñịnh của TTLK. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

 
Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
- Như trên;                                                                                          Chủ tịch 
- Sở GDCK Hà Nội; 
- Lưu 

             ñã ký 
 
 
                                                                                                         Phan Hải Tri ều 


