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Bình Dương, ngày 12  tháng 8 năm 2009 
THÔNG BÁO 

(V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2008 bằng tiền mặt) 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trân trọng thông báo 
đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 niên độ tài chính 2008 như sau: 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group)  
- Mã chứng khoán: HSG 
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh gía: 10.000 đồng/01 cổ phiếu (mười ngàn đồng một cổ phiếu) 
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31 tháng 8 năm 2009 
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27 tháng 8 năm 2009 
- Ngày thanh toán cổ tức: 30 tháng 10 năm 2009 
- Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh gía (1.000 đồng/01 cổ phiếu, một ngàn đồng/một cổ phiếu). 
- Địa điểm và thủ tục chi trả:  

• Đối với cổ phiếu đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi 
mở tài khoản. 

• Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại: 
 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
 Địa chỉ: số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình 

Dương 
 Người liên hệ: anh Trần Đình Nam, Bộ phận Tài chính - Cổ phần 
 Điện thoại : 0650.3737.097  
 Fax: 0650-3707999 
 Email: tran.nam@hoasengroup.vn 
 Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy, buổi sáng: 08g00 – 11g30, 

buổi chiều: 13g00 – 16g00. 
 Các chứng từ yêu cầu: CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường 

hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa 
phương. 

 Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi Giấy đề 
nghị chuyển khoản (mẫu tải tại : www.hoasengroup.vn ) đến Bộ phận 
Tài chính - Cổ phần theo địa chỉ trên. 

Đồng thời, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3 niên 
độ tài chính 2008 là 10% ( 1.000 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt trong tháng 10 năm 2009.   

Trân trọng thông báo ./. 
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

( đã ký) 
      LÊ PHƯỚC VŨ 
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