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BQ XAY DI)NG 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

CONG HOA Xk HOT H[J NGFA VT NAM 
Bc 1p - Tr do - 11nh phutc 

      

S:3O3 /NQ-HDQT Ha Nôi, ngày 14 tháng 10 näm 2020 

NGH! QUYET 
Chi trá Co tü'c nim 2019 cfla Tng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP 

1101  BONG QUAN TR! TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
Can cr Diu lé t chii'c và hoat dông cüa T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 
Can cur Ngh quyt s 187/Q-DHDCD ngày 26/6/2020 cüa D.i hi dng c dông 

thuông niên närn 2020 cüa Tng cong ty LAp may Vit Narn CTCP ye vic thông qua báo 
cáo kêt quàhot dng SXKD nArn 2019 vàk hoch nam 2020; 

Can cur TO' trInh s 1100/TCT-TCKT ngAy 12/10/2020 cuia Tng giám dôc Tng cong 
ty LAp may Vit Narn - CTCP; 

CAn cur Biên bàn h9p s 301/BB-HDQT ngày 13/10/2020 cüa Hidng qun trj 
Tong cOng ty LAp may Vit narn— CTCP, 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Thông qua phuong an chi trà c tirc nAm 2019 cüa Tng cong ty Lap may 
Viêt Narn - CTCP cu th nhu' sau: 

Ten c phiu Tong cOng ty LAp may Vit Nam - CTCP 
~ MA churng khoán :LLM 
+ Loi cO phiu C phiu ph thông 
~ Mnh giá 10 .000d (Mui nghln dng) 
+ HInh thurc chi trã BAng tien m.t (Vit Nam dOng) 
+ T'Iêchitràcti.rc T l 4%/c phi&r (1 c phiu nhn 400 dng) 
+ Ngay dang k2  cu6i cung Ngày 30 tháng 10 näm 2020 
~ ThO'i gian thanh toán NgAy 27 tháng 11 nAm 2020 
+ Dia diem thanh toán 

* DOi vó,i chüng khoán luu k5': Co dOng lam thñ tçlc nhn cO tirc ti các thành 
viên luii k no'i m& tài khon luu k. 

* DOi vói chüng khoán chua lu'u k: Co dOng mang CMND/thê CCCD hoc 
h5 chiu d nh.n c turc tai  PhOng Tài chinh Kê toán Tong cOng ty LAp may 
Vit Narn - CTCP (124 Mirth Khai, Hai Ba Truing, Ha NOi)  vào các ngày 
lam vic trong tun tir ngày 27 tháng 11 nAm 2020. 

Biu 2. Hi dng quàn trj giao Tng giám déc Tng cong ty chju trách nhim 1p k 
hoch tài chInh dê thirc hin vic chi trà cô tüc nAm 2019 cho các cO dông nhu phucing 
an nêu trên theo duirig trInh tir, thfi t1rc và quy djnh hin hành cüa pháp 1ut. 

Biêu 3. Tng Giárn dc, Trurng các phOng ban, dan v lien quan chju trách nEim thrc 
hin Nghj quyt nay theo quy dnh hin hành cüa pháp 1u.t. 

No'i n/un: 
- Các thành viii I-IDQT; 
- Tong giám dôc; 
- Ban kiêm soát; 
- Ban kiêrn toán nôi bô; 
-P. TCKT; 
- Lu'ii: HDQT 


	Page 1

