
THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010

và trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận
năm 2009;

- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản
trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015
của NHNN Việt Nam ngày 02/6/2010;

- Căn cứ công văn số 4128/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 02/6/2010
v/v chuẩn y việc bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 của Eximbank;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank ngày 07/6/2010 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2010 để bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và trả cổ tức đợt 2 năm 2009
bằng tiền mặt;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 và
trả cổ tức đợt 2 năm 2009 như sau :

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 :
- Thời gian : 8 giờ ngày 28/7/2010
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung: Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2015.
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông vào ngày 22/6/2010

đều được tham dự.

2. Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt :
- Tỷ lệ thực hiện: 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2010
- Thời gian trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 09/7/2010
 Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán n ơi cổ
đông mở tài khoản lưu ký.
 Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các chi nhánh của công ty cổ
phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC) và xuất trình Sổ cổ đông & Chứng minh thư nhân dân.

    Địa chỉ các chi nhánh của VDSC:



1. VDSC – Chi nhánh Sài Gòn:
147 – 148 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.HCM
ĐT: +84 (8) 6299 8599 Fax : +84 (8) 6299 2007

2. VDSC Chi nhánh Hà Nội
74 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT : +84 (4) 6288 2006 Fax : +84 (4) 6288 2008

3. VDSC - Chi nhánh  Cần Thơ
08 Phan Đình Phùng, Ninh Kiều, Cần Thơ
ĐT  : +84 (0710) 381 7578 / 381 7579 Fax : +84 (0710) 381 7789

4. VDSC - Chi nhánh Đà Nẵng
48 Trần Phú, Đà Nẵng
ĐT : +84 (0511) 386 7084 Fax : +84 (0511) 386 7085

5. VDSC- Chi nhánh  Nha Trang
50Bis Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT  : +84 (058) 3820 006 Fax : +84 (058) 3820 008

Thông báo này thay cho Thư m ời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 và Thông báo trả cổ tức đợt
2 năm 2009 trong trường hợp Quý cổ đông không nhận đ ược Thư mời họp và Thông báo trả cổ tức của
Eximbank.

Trân trọng.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên CHỦ TỊCH
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Lê Hùng Dũng


