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Hải Dương, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc chi trả cổ tức năm 2020  

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

  

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu 

Công nghiệp Cao su Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam; 

Xét Tờ trình số 210/TTr-VRG ngày 30/7/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc 

thanh toán chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Phê duyệt chi trả cổ tức của năm 2020 cho cổ đông Công ty cổ phần Phát 

triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau: 

- Tỷ lệ thực hiện: 04% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 400 đồng); 

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16 tháng 8 năm 2021; 

- Ngày thanh toán: Ngày 06 tháng 9 năm 2021; 

- Hình thức chi trả: Bằng tiền; 

- Hình thức chi trả:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các 

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu liên hệ với Công ty VRG 

để làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân 

hàng (Công ty thanh toán cho cổ đông kể từ ngày 06/9/2021). 

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai các trình tự, thủ tục có liên quan để 

thực hiện chi trả khoản cổ tức nêu trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty. 



 
 

 Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị có liên quan 

căn cứ Nghị quyết thi hành./. 
 

 
 

Nơi nhận: 

  - Như Điều 3; 

  - Ban kiểm soát Công ty (để biết); 

  - Website Công ty (để công bố thông tin); 

  - Lưu: VT, VP.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

            

 

 

                  
 

 

Phạm Trung Thái 
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