


 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 05/QĐ-SHP-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;  

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo phiếu                

lấy ý kiến số 02/PLYK-SHP-HĐQT ngày 04/01/2023 và biên bản tống hợp kết quả      

lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/BB-SHP-HĐQT ngày 

31/01/2023, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng 

cổ tức năm 2022 như sau: 

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/02/2023 

- Tỉ lệ tạm ứng cổ tức:  10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

- Hình thức chi trả:   Bằng tiền mặt 

- Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ ngày 28/02/2023 

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách              

cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 2. Tổng Giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai     

thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;  

- Ban TGĐ; 

- Người được ủy quyền CBTT; 

- Chuyên gia, P.TCKT; 

- Lưu: VT, Thư ký. 
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