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             Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 06 năm 2021. 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt như sau: 

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). 

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020: 16/06/2021. 

- Thời gian thanh toán: Ngày 25/06/2021 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu 

để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ kể từ ngày 25/06/2021. 

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn thực hiện các công việc có liên 

quan theo đúng trình tự và thủ tục theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Nghị quyết đã được các thành viên thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và 

các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để t/h); 

- Ban Kiểm soát (để biết); 

-   Lưu Công ty. 

 

         CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ 
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