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NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 (Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 
_________________ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI 

Căn cứ: 
 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 
 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”); 
 Biên bản kiểm phiếu ngày 05/12/2019 về kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo 

Thông báo lấy ý kiến số 248/2019/TB-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị 

(“HĐQT”) Công Ty về phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông đối với phần lợi nhuận sau 

thuế chưa phân phối của năm 2016, 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã biểu quyết thông qua 

các Nghị quyết sau: 

1.1  Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công Ty 
đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước Khu vực I tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 

03/10/2019, cụ thể như sau: 

- Số tiền chi trả cổ tức     :  11.593.597.000 đồng. 

- Tỷ lệ chi trả      :  1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng) 

- Hình thức chi trả     :  bằng tiền mặt 

- Thời gian chi trả      :  thực hiện trong năm 2019 

- LNST năm 2016 còn lại    :  45.196.171 đồng. 

1.2   Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy 

quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội 

dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển 

khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty. 

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các cổ đông Công Ty, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng 

các phòng/ban/chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thị hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT. 
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