
CONG TY cO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

CO DI1N LiNH Dtc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& I5/2022/QD-HDQT-REE Tp.Hô ChIMinh, ngay25 thông 04 nàm 2022 

HQI BONG QUAN TRJ 
CONG TY CO PHAN CO BIN L3NIH 

- Can cô' Diu l Cong ly Cc phdn Cci Din Lqnh; 
COn cz'r Nghj quyê't sO' 02/2022/DHDC'D-NQ cOa Dqi hi Dong cd dong thit&ng niOn nOm tOi chInh 
2021 dztçrc to chi'c ngày 31 thông 03 nOm 2022 tçii Hi int&ng tOa nhà e. town, so 364 Cç5ng HOa, 
Phzthng 13, Quán TOn BInh, Tp.Hô ChiMinh; 

-
COn cO' Quyê't d.inh sO' 14/2022/QD-HDQT-REE ngày 04/04/2022 cOa Hi dong QuOn hf Cong ty 
CO phOn Cci Din Lqnh thông qua vic triên khai thzrc hin phu'cxng On phOt hOnh cO phiêu dé trO 

cO tO'c nOm 2021; 

-
VOn bOn sO' 2238/UBCK-QLCB cOa Uy ban ChOng khoOn Nhà ntthc ngày 22/04/2022 ve viçc phOt 

hành cO phiêu dé trO cO tz'cc. 

QUYET BJNH 

Diu 1: Thông qua vic cht danh sách c dông d trã c t1rc näm 2021 bang cô phiu vdi các ni dung 

nhu' sau: 
1. Ngày däng k cui cüng: 18/05/2022 
2. L do và miic dich: Trã cô tirc nãm 2021 bang cô phiêu 
3. Ni dung cu the: 

Trã cô tirc näm 2021 bang cô phiêu: 
- S6 luçmg chmg khoán dr kin phát hành: 46.357.639 c phiu 

-
T' 1 thirc hin: 100:15 (c dông sâ hu'u 100 cô phiu dugc nhn 15 cô phiu mâi) 

-
Phuo'ngán lam trOn và xü 1 c phiu lé: cô phiu phát hành phân phi cho c dông hin hU'u 
dë trã cô tirc näm 2021 së duqc lam trôn xuông den hang dan vj. So cô phiêu lé con li chua 
duqc phân phôi (nêu co) s hüy bô. 
Vi du:  vào ngày chôt danh sãch cô dông dêt1c hin quyen, cO dOng Nguyn Van A sO hü'u 
315 cô phiêu. Theot'ltIwchin 100:15, cô dôngAsë ducic nhin (315 : 100)x 15=47,25 c 
phiu. Can cü vào phuang an lam trOn và xir l cô phiêu lé nêu trên, cô dông A së dirçic nh.n 
47 cô phiêu. So cô phiêu lé cOn li 0,25 cô phiêu së hUy bô. 

- 
Chuyên nhuccng cuyn: c dông sO hü'u quyn không dugc chuyên nhuçing quyn nhn c ti,rc 
näm 2021 bang cô phiêu. 

-
C phiu phãt hành d trã cô tirc närn 2021 không bj hn ch chuyn nhugng sau khi niêm yt. 

Biu 2: Giao Tng Giãm déc Cong ty C phn Ca Din Lanh  thirc hin các thu tçic lien quan theo quy 

dinh cUa pháp lut de chi trã cô tirc cho cô dông nhu trén, và thi hành Quyet djnh nay. 

Diu 3: Quyt djnh nay có hiu lrc k t'~ ngày ks'. 
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