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THÔNG BÁO  
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 

 
 Theo thông báo của Ủy Ban Chứng Khóan Nhà Nước ngày 15/07/2011 đã nhận đầy 

đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Hóa -
Dược Phẩm Mekophar, Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc 
phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu như sau: 

 
• Tổ chức phát hành :        Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar 
• Mã chứng khoán :           MKP 
• Loại chứng khoán :         Cổ phiếu phổ thông 
• Mệnh giá :                       10.000 đồng/cổ phần 
• Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng :  10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu vào ngày 

đang ký cuối cùng hưởng quyền sẽ được thưởng 01 cổ phiếu mới) 
• Ngày đăng ký cuối cùng :                  08/08/2011 
• Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2011 
• Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ: Việc chi thưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, 

số cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu thưởng sẽ bị hủy và số vốn điều lệ 
mới sẽ được đăng ký trên số vốn cổ phần thực tế phân phối được. 

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 1.234 cổ phiếu sẽ được thưởng 123 cổ phiếu 
(1.234 x 1:10 = 123,40), số lượng cổ phiếu lẻ là 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy. 

• Địa điểm thực hiện: 

 Các cổ đông đã lưu ký: nhận cổ phiếu thưởng tại các Công ty Chứng 
khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu; 

 Cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Hóa - Dược 
phẩm Mekophar.  Địa chỉ: 297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 
Tp.HCM 
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