
 
CÔNG TY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 

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

 

Số:  02/TT.ĐHĐCĐ 2018   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05  năm 2018 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Về việc:       CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 

 

Căn cứ: 

- Điều lệ công ty và các qui định của Nhà nước liên quan đến công ty. 

- Các Báo Cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và khả năng tài chính của công ty 

- Nghị quyết HĐQT số 03/NQ.HĐQT.2018  ngày 04/04/2018. 

Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua phương án về việc chi trả 

cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 như sau:  

1) Mức chia cổ tức năm 2017:  1.500 đồng/ cổ phiếu (có nghĩa là 15% cho mỗi cổ 

phiếu có mệnh giá 10,000 đồng). 

2) Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính 3,161,640 cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức 

năm 2017 theo tỷ lệ trên là:  21,268,956 cổ phiếu. 

3) Tổng số tiền cổ tức năm 2017, được chia là:  31,903,434,000 đồng. 

4) Thời hạn chi trả chia làm 02 lần như sau:  

 Lần thứ nhất: mức 5% (500 đồng/cổ phiếu),  từ ngày 15/06/2018 đến 30/06/2018. 

 Lần thứ hai: mức 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) từ ngày 15/09/2018 đến 30/09/2018. 

5) Hình thức chi trả: 

 Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký lưu ký . 

 Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty (hoặc chuyển khoản nếu cổ 

đông có yêu cầu).  

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét quyết định. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TUN.CHỦ TỊCH HĐQT 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

TÔN THỊ HỒNG MINH 

 


