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    CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      Số: 019/2020/STG/NQ-HĐQT                                    TP.HCM, ngày  14 tháng 03  năm 2020 

 
NGHỊ QUYẾT  

Về việc thay đổi thời gian trả cổ tức 
---@--- 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam; 
- Căn cứ Nghị quyết số 061/2019/STG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2019; 
- Căn cứ Nghị quyết số 109/2019/STG/NQ-HĐQT ngày 05/11/2019 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam; 
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 018/2020/STG/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần Kho Vận Miền Nam; 
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty; 

QUYẾT NGHỊ 
 
Điều 1:  HĐQT nhất trí thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của 

Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam như sau: 
o Thông tin điều chỉnh lần 1 đã thông báo: hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 

15/03/2020. 
o Thông tin điều chỉnh lần 2: tiếp tục hoãn ngày thanh toán cổ tức đến 15/09/2020. 
o Lý do gia hạn: hiện nay, Công ty đang tập trung dòng tiền để đầu tư nên Công ty 

cần có thêm thời gian để thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức. 

Điều 2:  HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc phân công nhiệm vụ cho các phòng ban có liên quan 
triển khai các thủ tục gia hạn theo đúng quy định. 

Điều 3:   Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ 
chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.  

   CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM 
                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                             CHỦ TỊCH 
- Như điều 3; 
- Lưu VT. 
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