


Số: 55/QĐ-HĐQT-ĐLGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 12 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Vv thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017,

đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 14.251.905 cổ phiếu
và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày
24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP
Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2018 ngày 23/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 27/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 12/10/2018 của
HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua kết quả phát
hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung
14.251.905 cổ phiếu, và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm
2017, như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 14.251.905 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 299.309.720 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.993.097.200.000 đồng

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ
sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao
dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), thực hiện việc sửa đổi Điều 5 Điều
lệ theo vốn điều lệ mới và cập nhật Điều lệ trên website công ty theo đúng quy
định.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày giao dịch bổ sung
số lượng cổ phần phát hành thêm.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các
phòng/ban chuyên môn thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều 4; CHỦ TỊCH
- Lưu VPCT.

Bùi Pháp
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