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Hà nội, ngày  12 tháng  4 năm 2019 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 

 (V/v: Thông qua chủ trương Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền) 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty 

CPĐT & PTĐT Long Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua 

nội dung sau: 

1. Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu như sau: 

1.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% /Vốn Điều lệ hiện tại 500,000,000,000 đồng (tương đương 

1.200 đồng/cổ phiếu). 

1.2. Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 

1.3. Phương thức chi trả cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sở hữu cổ phần 

phổ thông tại thời điểm chốt danh sách. 

1.4. Cố phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được chi trả cổ tức. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền nhận cổ tức và thời gian 

thực hiện cụ thể việc chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông theo đúng quy 

định Pháp luật; 

- Các vấn đề có liên quan khác phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. 

Trên đây là nội dung thông qua chủ trương chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, HĐQT 

kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.  
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