
CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CAP NIJOC VINH LONG Bc 1p - Tir do - Hinh phüc  

S: 02 /NQ-HDQT VTnh Long, ngày 0] tháng 06 nãm 2020 

NGH QUYET 
V vic chi trã c tirc bang tin mt näm 2019 

HQI BONG QUAN TR! 
CONG TY cO PHAN CAP NIJoC VINH LONG 

Can th Luat Doanh nghip sd 68/20]4/QH 13 ducxc Quc h5i nu&c C5ng hoà xà 
h3i chü nghta Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

-	 Can czi' Diêu l To ch&c va hogt d5ng cüa Cong ty cô phân Cap Nithc Vtnh Long 
dâ dwçrc Dgi h3i dông Co dông thông qua ngày 23/04/2018, 

- Can ci Nghj quyêt so 01/NQ-DHDCD ngày 28/04/2020 cia Dqi h5i dông cô 
dông thu?ôllg niên nám 2020, 

- Can th Biên ban sô.02/BB/HDQT ngày 01 tháng 06 nám 2020 cüa Hçi dông 
quán trj Cong ty Co phán Cap nu'àc Vtnh Long. 

QUYET NGH! 

Biêu 1. Thông qua ngày dang k cu& cüng d th%rc hin quyn chi trã c tirc bang 
tiên näm 2019 vài t3 1 8%/von dieu 1 cho CO dông hin httu vài nOi  dung ciii the nhu sau: 

- Loai chi'rng khoán: C phiu ph thông 

- Mnh giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

- Ngày däng k cui cüng: 12/06/2020 

- TS'  1 % chi trã: 8%/mnh giá (tixcmg drning 800 dng/c phiu) 

- Ngày chi trã c ti.rc: 29/06/2020 
- Nguôn chi trâ cO tirc: Lçii nhun sau thuê TNDN nàm 2019: 23.120.000.000 dông 

(Bang chI Hai mutri ha t m5t tram hai mitch triu dông chán). 

- HInh thirc chi trâ c tirc: 

+ Di vài chirng khoán d km k: Nguii sâ httu lam thu tic nhan c tCrc tai  các 
thành viên luu k noi mi tài khoãn lu'u k3 chimg khoán. 

+ Di vài chirng khoán chua km k: Ngithi sô hftu lam thu tiic nhn c tüc bang 
tiên tai  Phông Kinh té — Kê hotch Cong ty Co phân Cap rnxàc Vinh Long; Dja chi sO 02 
H.rng D?.o  Vixcing, Phithng 1, TP. Vinh Long, Tinh VTnh Long hoc chuyên kho.n vào 
Tài khoãn cüa cO dong. 

Biu 2. Các thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc và các b phtn có lien 
quan chju trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 



TM. HOI BONG QUAN 

U TICH 

Nghj quyt có hiu 1irc k t1r ngày k./. 

No'i  nhin:,4' 
-NhtxDiu2; 
- Luu: VT. 
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