
SZL: Ngày đăng ký cuối cùng  
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của 
CTCP Sonadezi Long Thành (mã CK: SZL) như sau: 
- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá   : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)  
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/02/2010 (trường hợp bán thỏa thuận 

với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 25 & 26/02/2010 thì 

người bán sẽ không được hưởng quyền). 

- Ngày đăng ký cuối cùng : 01/03/2010 

-     Lý do và mục đích   : Phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức đợt 
2 năm 2009 và dự Đại hội cổ đông năm 2010. 

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu  
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được thưởng 01 cổ 

phiếu mới) 
- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 10.000.000 cổ phiếu 
- Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu 

thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng 
- Ngày giao dịch dự kiến: 08/04/2010 

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt 
- Tỷ lệ thực hiện  : 10%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)  
- Thời gian thực hiện : 22/03/2010 
 
 Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 
phiếu thưởng và cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản 
lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ 
phiếu thưởng và cổ tức từ ngày 22/03/2010 (Thời gian: từ 8 giờ đến 15 
giờ 30 phút hàng ngày trừ thứ bảy và chủ nhật) tại Bộ phận Tài chính – 
Kế toán Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành. Địa chỉ: Khu Công 
nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Khi 
đến nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức, cổ đông mang theo Chứng minh 
nhân dân và sổ cổ đông bản chính. Trường hợp nhận thay, phải có giấy 
ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương. 

3. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong tháng 04/2010, thời gian cụ thể thông báo sau 



- Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Sonadezi Long Thành. 
- Nội dung họp: 

 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009. 
 Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2009 & 

kế hoạch năm 2010. 
 Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 và kế 

hoạch kinh doanh năm 2010. 
 Bầu bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng quản trị  
 Bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty 
 Lựa chọn công ty kiểm toán  
 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông 

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký 
chứng khoán SZL vào những ngày 26/02/2010 và 01,02/03/2010. 


