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THÔNG BÁO MỜI HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần DIC số 4 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DIC số 4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 với thông tin cụ thể như sau : 
 

1. Thời gian : 8 giờ 00 ngày 30/03/2019 (sáng thứ bảy). 

2. Địa điểm tổ chức : Hội trường khách sạn DIC Star – Số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

3. Nội dung và tài liệu họp Đại hội : Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 được đăng tải trên website của công ty http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-

dong.html trước 15 ngày diễn ra Đại hội. 

4. Thành phần dự họp : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần DIC số 4 (hoặc người được 

ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 01/03/2019 do 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập. 

5. Thủ tục tham dự : 

✓ Khi cổ đông đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc giấy ủy 

quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ 

đông và phát tài liệu.  

✓ Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự Đại hội, xin vui làm theo mẫu quy 

định (mẫu giấy ủy quyền đã gửi tới Quý cổ đông hoặc tải tại website của Công ty) và gửi về văn phòng 

Công ty (địa chỉ : Tòa nhà Ruby Tower – Số 12, Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Tp.Vũng Tàu) trước 

ngày Đại hội. Quý cổ đông có thể Fax giấy ủy quyền theo số : 0254. 3585070 hoặc gửi Email theo địa 

chỉ : hungdic4@gmail.com sau đó gửi bổ sung bản chính để Ban tổ chức đối chiếu. 
 

- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước 16h 

00 ngày 28/03/2019. 

- Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ 

phần DIC số 4 như sau: 

• Ông Phạm Việt Hùng – Đại diện Ban tổ chức. 

• Điện thoại : 0909 269 927 / 0254. 3613 518 (410) 

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời. 

- Rất mong Quý cổ đông sắp xếp thời gian tham dự, sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành 

công của Đại hội.  

 

Trân trọng!  
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  D.I.C GROUP 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4  
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số : 01/NQ-ĐHCĐ.2019                                    Vũng Tàu, Ngày 30 tháng 03 năm 2019 

  

 Dự thảo 

                                                            

 
 
 

 NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4  

----------------------------------------- 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DIC Số 4.   
- Căn cứ nội dung các báo cáo và tờ trình do HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trình 

bày đã được Đại hội thông qua.  

- Căn cứ các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

30 tháng 03 năm 2019. 

-    Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
       

      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DIC Số 4 ngày 

30/03/2019 (tổng số ……. đại biểu, đại diện cho : ………….. cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 

……..% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các 

quyết nghị như sau :  

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2019. 

 

   * Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là : ………. % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :  …….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :  …….. % cổ phần biểu quyết 

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2019.  
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(1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
 

        -  Sản lượng thực hiện : 360,5 tỷ đồng bằng 80,1% kế hoạch và tăng 7,7% so với năm 2017.               

       -  Tổng doanh thu thực hiện : 328,2 tỷ đồng bằng 81,1 % kế hoạch và tăng 29,2% so với 

năm 2017.                   

       -  Lợi nhuận sau thuế thực hiện : 13,8 tỷ đồng bằng 110,4 % kế hoạch và tăng 96,5% so với 

năm 2017.                   

-  Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt : 1.544 đồng, tăng 66,6% so với năm 2017 
 

 

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2019 
Tăng so với thực hiện 

2018 (%) 

1 Tổng Sản lượng Tr.đ 600.000 66% 

2 Tổng Doanh thu  Tr.đ 550.000 68% 

3 LN trước thuế Tr.đ 35.000 98% 

4 LN sau thuế Tr.đ 28.000 103% 

5 Cổ tức % 7-10% Tương đương năm 2018 

 

   * Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là : ….… % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :  ….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :  …… % cổ phần biểu quyết 

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 : 
 

   -    Báo cáo kiểm toán độc lập. 

-  Bảng cân đối kế toán 
-  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

-  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  

-  Bản thuyết minh Báo cáo tài chính  
    
   * Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là : ……% cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :  ….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :  ….. % cổ phần biểu quyết 

Điều 4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018.  
 

- Tổng lợi nhuận: 15.685.860.807    đồng 
 Trong đó:  - Lợi nhuận năm 2018: 13.812.600.226    đồng 
                    - Lợi nhuận các năm trước còn lại: 1.873.260.581    đồng 

- Dự kiến phân phối vào các quỹ: 2.762.520.045    đồng 
 * Quỹ Đầu tư phát triển (bằng 5% lợi nhuận năm 2018): 690.630.011    đồng 
 * Quỹ Phúc lợi (bằng 5% lợi nhuận năm 2018): 690.630.011    đồng 
 * Quỹ Khen thưởng (bằng 10% lợi nhuận 2018): 1.381.260.023    đồng 

  -  Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 10% vốn điều lệ (bằng cổ phiếu): 11.000.000.000    đồng 

-  Tổng lợi nhuận để lại chưa phân phối: 1.923.340.762    đồng 
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   * Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    :     ……… % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là  :     ……. . % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là  :      …….. % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 5. Thông qua Báo cáo thực hiện các dự án năm 2018 và Kế hoạch triển khai các dự 

án năm 2019; ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các dự án nằm trong kế hoạch triển 

khai năm 2019. 

    

   * Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là : …… % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là : ..… % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :  ….. % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 6. Thông qua kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao 

và phụ cấp cho HĐQT và bộ phận giúp việc năm 2019. 
 

* Kết quả chi trả thù lao và phụ cấp năm 2018 
 

- Kế hoạch năm 2018 : 880.000.000 đồng  

- Kết quả chi trả : 841.000.000 đồng, giảm 39.000.000 đồng so với kế hoạch. 
 

* Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2019 
 

   

S 

T

T 

Chức danh 
Số 

người 

Mức thù lao và phụ cấp                                                 

(đơn vị tính : đồng) 

Thù lao 01 

tháng  

Số 

tháng 

Thù lao 01 

năm/người 

Tổng thù lao                  

01 năm 

I Hội đồng quản trị      

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 1 65.000.000 13 845.000.000 845.000.000 

2 Thành viên HĐQT 3  12 70.000.000 210.000.000 

3 Thành viên HĐQT độc lập 1  12 80.000.000 80.000.000 

4 Thư ký Hội đồng quản trị 1  12 35.000.000 35.000.000 

5 Thành viên Ban kiểm toán 

nội bộ 

1  
12 35.000.000 35.000.000 

Tổng cộng     1.205.000.000 
 

 

(Thù lao hàng tháng của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 65.000.000 đồng sau khi đã trừ thuế thu 

nhập cá nhân và các khoản trích nộp BHXH, Y tế, công đoàn và các khoản giảm trừ khác).  

Trong đó : 
 

-  Chi trả 100 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu hoàn thành kế hoạch hoặc vượt kế 

hoạch lợi nhuận sau thuế. 

-  Chi trả tối đa 80 % thù lao và phụ cấp theo kế hoạch nếu không hoàn thành kế hoạch lợi 

nhuận sau thuế. 

-  Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 20% trở lên thì trích thưởng 5% phần lợi 

nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 
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-  Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 30% trở lên thì trích thưởng 10% phần 

lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

-  Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 40% trở lên thì trích thưởng 15% phần 

lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 

-  Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế từ 50% trở lên thì trích thưởng 20% phần 

lợi nhuận sau thuế tăng thêm cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 
 

* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    :   ……… % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :     ……...% cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :     ……… % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 7. Thông qua phương án mua lại 100% vốn cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây 

dựng DIC và thông qua một số điều khoản chính của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 

giữa DIC Corp và DIC4.  
 

* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là : ………. % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :  …….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :  ……. % cổ phần biểu quyết 

Điều 8. Thông qua Phương án nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giai đoạn 2 khu đất 

A2-1 thuộc Dự án Khu trung tâm đô thị Chí Linh - Tp.Vũng Tàu để đầu tư Dự án “Chung 

cư Chí Linh Center”. 

* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    :   ……… % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :     ……..% cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :     ……… % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 9. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

3. Vốn điều lệ hiện tại: 110.000.000.000 đồng. 

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.000.000 cổ phiếu. 

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.100.000 cổ phiếu. 

6. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 11.000.000.000 đồng.  

7. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài 

chính năm 2018 đã kiểm toán. 

8. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% 

9. Đối tượng phát hành: Toàn bộ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh 

sách cổ đông để thực hiện quyền. 

10. Phương thức phát hành: 

• Tỷ lệ thực hiện: 10:1  

• Phương thức thực hiện:  

Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 

quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền sẽ được chia thêm 01 cổ phiếu mới phát 



 5 

hành. Số cổ phiếu mới nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) 

sẽ hủy bỏ, không phát hành. 

11. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2019. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN 

cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu. 

12. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu 

sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp 

luật. 

13. Ủy quyền cho HĐQT quyết định: 

• Thời điểm cụ thể thực hiện việc phát hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp 

thuận; 

• Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 

2018, các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng qui định của 

Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành; 

• Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. 

* Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành là    :   ……… % cổ phần biểu quyết 

- Không tán thành là :     ……..% cổ phần biểu quyết 

- Không có ý kiến là :     ……… % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 10. Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ 
 

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DIC số 4. 

- Mã cổ phiếu : DC4. 

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Vốn điều lệ hiện tại : 110.000.000.000 đồng. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 22.900.000 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo 

mệnh giá) 
: 229.000.000.000 đồng. 

- Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. 

- Giá chào bán dự kiến : VNĐ 10.000/ cổ phiếu. 

- Thời gian phân phối cổ phiếu : Thời gian phân phối cổ phiếu dự kiến trong năm 

2019; 

Được thực hiện sau khi UBCKNN cấp giấy 

chứng nhận phát hành chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ và sau ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện 

quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu; 

Không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày Công 

ty nhận được giấy chứng nhận phát hành chào 

bán cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN cấp. 
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- Phương thức thanh toán : Tiền mua cổ phiếu sẽ được thanh toán bằng tiền 

mặt hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại nơi 

đăng ký mua cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được 

từ đợt phát hành chào bán phải được chuyển 

vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ 

phiếu. 

1. Mục đích Phát hành 

Toàn bộ số vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu chào bán (dự kiến là: 229.000.000.000 đồng) 

sau khi trừ đi các chi phí liên quan tới việc phát hành dự kiến sẽ được sử dụng cho những mục đích 

sau: 

- Bổ sung vốn cho Dự án “Chung cư Trung tâm Chí Linh” 

- Phục vụ cho hoạt động mua 100% vốn cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng DIC 

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

2. Đối tượng phát hành: 

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:Đối tượng nhà đầu tư tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu 

riêng lẻ của DC4 là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài đáp ứng một trong những tiêu 

chí sau: 

• Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn. 

• Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty trong quá trình phát triển. 

• Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với DC4. 

3. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết: 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ 

phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. 

HĐQT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa 

phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào 

mua công khai kể cả trong các trường hợp sau: 

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức 

sở hữu phải chào mua công khai. 

- Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ 

chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của DC4. 

4. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 

(một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. 

* Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành là    :   ……… % cổ phần biểu quyết 

- Không tán thành là :     ……..% cổ phần biểu quyết 

- Không có ý kiến là :     ……… % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 11. Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi (chuyển đổi) số lượng 

trái phiếu đến hạn chuyển đổi đợt 2. 

• Thời điểm dự kiến phát hành : 24/01/2020. 

• Mục đích phát hành : Chuyển đổi trái phiếu phát hành theo nghị quyết đại hội cổ đông 

thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐH.2016 ngày 23/4/2016.   

• Tỷ lệ chuyển đổi : Với giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu, mỗi trái chủ sở hữu 

01 Trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu DC4, tương 

đương tỷ lệ 01 Trái phiếu : 10 Cổ phiếu.  
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• Số lượng trái phiếu được đề nghị chuyển đổi đợt 2 : 100.000 trái phiếu 

• Số cổ phiếu mới được phát hành : 1.000.000 cổ phiếu, cụ thể : 
 

* Kết quả biểu quyết: 

- Tỷ lệ tán thành là    :   ……… % cổ phần biểu quyết 

- Không tán thành là :     ……..% cổ phần biểu quyết 

- Không có ý kiến là :     ……… % cổ phần biểu quyết 

 

Điều 12. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.  
 

       Trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau :  
 

(1) Công ty TNHH Kiểm toán ASC. 

(2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt. 

(3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam 
 

          Trong trường hợp không ký kết hợp đồng được với các đơn vị trên thì ủy quyền 

cho Ban điều hành đề xuất một đơn vị kiểm toán khác trong danh sách các công ty kiểm 

toán đủ điều kiện để trình HĐQT công ty phê duyệt. 

    
* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    : …….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :    ……% cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :    ……. % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 13. Thông qua sửa đổi Điều 6 điều lệ công ty  
 
 

Điều lệ hiện hành : 

2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều 

lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng 

(Một trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của 

công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần 

với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

Điều lệ đề nghị sửa đổi :  

 

(Bỏ mục 2 này) 

 

* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    : …….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :    ……% cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :    ……. % cổ phần biểu quyết 
 

Điều 14.  Thông qua chuyển đổi niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) 
    
* Kết quả biểu quyết: 

   - Tỷ lệ tán thành là    : …….. % cổ phần biểu quyết 

   - Không tán thành là :    ……% cổ phần biểu quyết 

   - Không có ý kiến là :    ……. % cổ phần biểu quyết 
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Điều 15. Thông qua nghị quyết đại hội 
 

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần DIC Số 4 

thông qua. 

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019. 

- HĐQT, Ban điều hành Công ty và các cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu 

quả cao nhất tinh thần và nội dung nghị quyết này. Nghị quyết được công bố trên các 

kênh thông tin đại chúng của cơ quan quản lý chứng khoán và trang website của công ty 

tại địa chỉ http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html 

    

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019      
                                              

                         THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                                       CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 
 
 

                                                                                                            Lê Đình Thắng  
Nơi nhận :  

- Cổ đông công ty 

- UBCKNN/SGDCKHN 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKTNB 

- Lưu thư ký HĐQT. 
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