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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức’

Long An, ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v: Tạm ứng cổ tức đựt 3 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần IDTT;
- Nghị quyết số 51/NQ-CT ngày 06/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ 

phần IDTT đuợc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Xét Tờ trình số: 181/TTr-CT ngày 21/11/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ 

phần IDTT và trên cơ sở chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu 
lấy ý kiến ngày 22/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2022 cho cổ đông bằng cổ 

phiếu với nội dung cụ thế nhu sau:
rp /V X 1 • X- Tên CÔ phiêu

- Mệnh giá
- Lọai cổ phiếu
- Hình thức chi trả
- Tỷ lệ thực hiện 

được nhận 26 cố phiếu mới).

: Cổ phiếu Công ty cổ phần IDTT
: 10.000 đồng
: Cổ phiếu phổ thông
: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
: 26% vốn điều lệ (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành 
thêm được làm tròn xuông đên hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ngày chốt danh sách để nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Ngày 02/12/2022.
- Ngày thực hiện phân phối cổ phiếu : Ngày 26/12/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận liên quan triển khai các 
thủ tục để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ke toán trưởng và 
các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Hayat;
- BKS Công ty;
- Lưu VPTH; TCKT; HĐQT. ĨDTT
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