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THÔNG BÁO
V/v: Liên quan đến việc chi cổ tức đợt 1 năm 2014
Kính gởi: Cổ đông DongA Bank
-

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đến ngày 30/06/2014.

-

Căn cứ nghị quyết HĐQT ngày 24/9/2014.
Kính thưa Quý cổ đông

Tuy tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2014 hết sức khó khăn và phức tạp, nhưng lợi nhuận trước
thuế trong 6 tháng đầu của DongA Bank đã đạt được trên 286 tỷ, đạt hơn 50% kế hoạch năm 2014. Trong
bối cảnh khó khăn này, kết quả trên đã phản ánh sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên
DongA Bank trong việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông lần thứ 22 đề ra.
Trong những tháng cuối năm đang gần kề, DongA Bank vẫn tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh,
tập trung giải quyết giảm thiểu nợ xấu cùng với việc thực hiện các chiến lược quan trọng của ngân hàng,
củng cố vị thế của DongA Bank trong lòng khách hàng. Chính vì vậy, sau khi phân tích đánh giá kết quả
hoạt động kinh doanh trong các tháng đầu năm, cũng như dự báo nền kinh tế trong các tháng cuối năm 2014
sẽ còn rất nhiều khó khăn, sẽ là thách thức không nhỏ cho tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tại
cuộc họp HĐQT ngày 24/9/2014, HĐQT DongA Bank quyết định không chia cổ tức đợt 1/2014. Sau khi có
báo cáo quyết toán năm 2014, HĐQT sẽ trình Cổ đông xem xét và quyết định tỷ lệ cổ tức được chia trong
năm 2014.
Quyết định này đưa ra nhằm đảm bảo cho các hoạt động của Ngân hàng tiếp tục được triển khai một
cách có hiệu quả và chặt chẽ trong việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo đúng quy định của NHNN, giúp
DongA Bank hoạt động ngày càng hiệu quả và ổn định hơn trong tương lai, HĐQT rất mong Quý Cổ đông
ủng hộ quyết định này, thông hiểu tình hình khó khăn chung và cùng chia sẻ khó khăn với các hoạt động của
ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.
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