CONG HOA xA 1191 CHIT NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Ti1 do — H3nh phñc

CONG TY CO PHAN
C(flM€N L3NH
S: 14/2022/QD-HDQT-REE

Tp.H ChIMinh, ngày 04 tháng 04 nám 2022

HOI BONG QUAN TR!
CONG TY CO PHAN C(i BIN I4NH
— Can cz Diu l Cong ty Cphdn Cci Din Lgnh;
— Can ci Nghj quyeCt sá 02/2022/DHDCD-NQ cia DQi h5i Dng c dOng thit&ng niên nám tài chInh
2021 ditcrc tO chi'rc ngày 31 tháng 03 nOm 2022 tgi Hai trw&ng tOa nhà e.town, sO 364 C5ng HOa,
Phithng 13, Quán Tan BInh, Tp.HO ChI Minh.
QUYET B!NH
Biêu 1: Ch6t danh sách c dông d trã c tüc nãm 2021 b&ng tin mat, chi tit nhix sau:
— Ngay dang k cuôi cüng: ngày 20/04/2022
— T 1 chi trá: 10%/mnh giá c phiu (1 ci phiu dl.r9c nhn 1.000 dng)
— HInh thi'rc trá: bang tin m.t
— Ngun chi trâ: lçii nhun sau thus chi.ra phân phi cüa cong ty
— ThOi gian chi trá: ngày 29/04/2022.
Diêu 2: Thông qua vic trin khai thrc hin phuong an phát hành c phiu d trã c t(rc nãm 2021 cho các
cô dông cüa Cong ty Co phân Ca Din Lath vâi các ni dung sau:
— Ten c phiu: C phiu Cong ty C phAn Ca Din Lanh
— Loai cô phiêu: C phiu ph thông
— HInh thi'rc cO phiéu: Chüng chi ghi s
— Mnh giá c phiu: 10.000 dng/cô phiu
— Ngun vn phát hành: Tir ngun lcii nhun sau thus chua phan phi cüa cong ty.
— So hrçmg c phiu dir kin phát hành: 46.3 57.639 c phiêu
— TOng giá trj phát hành theo mnh giá: 463 .576.390.000 dng
— T lé chi trã cô tirc: 15%/vn diu 1
— T' 1 thrc hin quyn: 100:15 (co dông si hiru 100 c phiu duçic nhn 15 c phik mói)
— Phuang an phat hành va xi 1 c phiu lé:
• Chuyn nhtrcmg quyn: C dOng s& hüu quyn không ducc chuyn nhixcing quyn nhn c, tire
nãm 2021 bang cô phiêu.
• C phiu phát hành d trâ c tire näm 2021 không bj han ch chuyn nhucrng sau khi niêm yt.
• Phuang an lam trôn va xir 1 cô phiêu lé (nu có): COphik phát hành phân phOi cho c dông
hin hun dê trâ cô tire nam 2021 së dugc lam trOn xuông den hang dan vj. So cô phiêu lé cOn
lai chua thrcrc phân phôi s hüy bO.
— Dôi tucrng phát hành: Co dông có ten trong danh sách cO dông Cong ty t?i thai dim ch& danh
sach. Cong ty së thông báo thi diem chôt danh sách sau khi duçrc Ca quan Nha ntiàc CO thâm
quyên cho phép phát hành.
— Thai gian thirc hin: Ngay sau khi nhn duqc s'r chip thun cüa Uy ban Chirng khoán Nhà rnràc,
du kién trong Qu 2 näm 2022.
Diu 3: Giao Tng Giám dc Cong ty C phAn Ca Dién Lanh thrc hin các thu tic có lien quan theo quy
djnh cüa pháp lutt de triên khai Diu 1 và Diêu 2 néu trên, và thi hành Quyét djnh nay.
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