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QUYỂT ĐỊNH
V/v: Chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỎ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014- 

. Căn cứ Đ ì ê u  Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng
cô đông thông qua vào ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016-

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty co phần PKân lân nung chảy Văn Đ iể n -  ' '

Că11 cứ Tờ trình số 518/TTr-PLVĐ ngày 21/6/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ
phân Phân lân nung chảy Văn Điển-

Sau khi lấy ý  kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến số
6imC-HĐQT ngày 21/6/2017 của Hội đồng quán trị Công ty cổ phân Phân Un nung 
chảy Văn Điển,

QUYẾT ĐỊNH:

Đieu 1: Trả cô tức năm 2016 cho cổ đông như sau'

a- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu đươc nhân 1 000
đông).

-0/ , Äb' Tr°ng năm2016> Cônỗ ty đã tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông là 
5%/mệnh giá; cô tức năm 2016 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2017 cho co đong 
được thực hiện như sau: s

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 13/7/2017

- Thời gian trả cổ tức: Ngày 28/7/2017

- Tỷ lệ thực hiện:.5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) •
- Địa điểm thực hiện:

Th' h  -  Đối ; ớl„chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
1 hành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký-

. +,Đ? Ì “ g kh0án chưa ỉưuký; Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại 
S r 8'L C,ỉ pĩỉ"  u ;lân nu"s  ,°“ y Vân Đlển ỷ» chi- w»n Trọng Tuệ, xà Tam

í n m m  thả" h p Hà Nội) và0 các ns à-v làm việc trong tuần (bat đầu tư
ngày 28/7/2017) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 
theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Cty.
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