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Kínhgửi:

Tên công ty
Mã chứng khoán

Trụ sở chính

Điện thoại
Người thực hiện CBTT
Điện thoại di động
Điện thoại cơ quan

Loại thông tin công bố

- Uy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHÂN CHÚNG KHOÁN RÔNG VIỆT (VDSC)

VDS
Lầu 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1, TP.HCM.

028.6299.2006
Bà Nguyễn Th ị Thu Huyền
0904 77 77 17
028-6299 2006 (ext: 1252)

E24h [Yêu cầu Bất thường CĐinh kỳ

Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 17/2021/NO-HĐOT ngày
22/4/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi
trả cổ tức năm 2020.
Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại địa chỉ website: www.vdsc.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:
- Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐOT.
Nơinhận:
- Như trên.
- Lưu VT,PC.
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TP. HCM, ngày2. tháng .Dêăm 2021

NGHỊ QUYÉT

(V/v Triển khai thực hiện Phương ánpháthành cổphiếu chi trả cổ tức năm 2020)

HỘI ĐỐNG QUẢN TR Ị

CÔNG TY CỔ PHAẤN CHÚNG KHOÁN RỐNG VIỆT

Căn cứ:

- LuậtDoanh nghiệpsố59/2020/0H14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số54/2019/QH14 được Quốc hội thôngqua ngày26/1 1/2019;

- Nghị định số 155/2020/ND-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạtđộng Công ty Cổphần Chứng khoán Rồng Việt;

Nghị quyết số01/2021/NO-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2021 của Đại hội đồng cổđông thường niên năm tài chính
2020 Công ty Cổphần Chứng khoán Rồng Việt;

Biên bản tổng hợp ý kiến Hộiđống quản trị s6 M5..2o21/BB-HĐDOTngày 2,0t2021.

QUYÉT NGHI:

Điều 1T: Thống nhấtthông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

1. Tổ chức phát hành

2. Loại cổ phiếu phát hành

3. Mệnh giá

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành

6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá

7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành

8. Hình thức phát hành

9. Đối tượng phát hành

10. Nguồn vốn thực hiện phát hành

11. Tỷ lệ thực hiện quyền

: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt;

: Cổ phiếu phổ thông;

10.000 đồng/cổ phiếu;

100.099.906 cổ phiếu;

5.004.995 cổ phiếu;

50.049.950.000 đống;

1.051.049.010.000 đống;

: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ
5%/mệnh giá;

: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày
chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ
tức bằng cổ phiếu;

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm
31/12/2020 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
năm 2020 của Công ty;

: Tỷ lệ 20:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực
hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận
thêm 01 cổ phiếu mới;

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép
chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
không b ị hạn chế chuyển nhượng.
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12. Xử lý cổ phiếu lè phát sinh : Cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
sễ được làm tròn xuống đến hàng đơn vi, phần lẻ thập
phân sẽ bị hủy bỏ;

Vidụ: CổđôngA sở hữu 205 cổphiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ
đông A sẽ được nhận 10,25 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,25 cổ phiếu lẻ phát
sinh sẽ được hủy bỏ. Như vậy, cổđông sẽ nhận được 10 cổphiếu mới.

13. Thời điểm phát hành dự kiến

14. Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát
hành thêm

: Sau khi được Uy ban Chứng khoán Nhà nước chấp
thuận. Thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho Chủ
tịch Hộ i đống quản trị quyết định theo quy định pháp
luật hiện hành;

: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức
năm 2020 cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký bổ
sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) và đẵng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát
hành.

Điều 2: Thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định thời gian phát hành và lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ
tức bằng cổ phiếu;

- Phê chuẩn và chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký phát hành cổ phiếu chi trả
cổ tức theo yêu cầu của Uy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có);

- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung tại
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng
khoán TP. Hố Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức;

- Hoàn tất các thủ tục cẩn thiết để tăng vốn điều lệ, thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
dựa trên kết quả đợt phát hành;

Nơi nhận:
- Như Điểu 3 "để thực hiện";
- HOT, BKS "để biết";
- Lưu VP. HĐOT.

- Các công việc cẩn thiết khác có liên quan đến đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép hoạtđộng với Uy ban Chứng khoán Nhà nước;
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- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ' /g

Các Ông/Bà Chủ uch Hội đống quàn ti, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vi, ca nhan có liên quan gề/

ăêi giyg. ....

Điều 3:
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