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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(V/v Chi trả cổ tức năm 2010 - Kế hoạch cổ tức năm 2011) 

 

Kính thưa đại hội, 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2010 và 
kế hoạch cổ tức năm 2011 như sau: 

1. Chi trả cổ tức năm 2010: 
Trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% trên mệnh giá. Đã tạm ứng 2 đợt:  

 Đợt 1:Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% trên mệnh giá. Ngày chốt danh sách: 26/07/2010. Ngày 
chi trả: Từ ngày 12/08/2010. 

 Đợt 2: Tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 5% trên mệnh giá. Ngày chốt danh sách: 08/12/2010. Ngày 
chi trả: Từ ngày 28/12/2010. 

2. Kế hoạch cổ tức 2011 và tăng vốn Điều lệ năm 2011: Tỷ lệ cổ tức là 25%. 

Trong đó: 

- Trả cổ tức bằng tiền mặt:  10% trên mệnh giá. 

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% trên mệnh giá để tăng vốn điều lệ năm 2011. Chi tiết như sau: 

 Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 

 Mã chứng khoán : HPT 

 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ Cổ phiếu 

 Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông 

 Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu:15% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ 
phiếu). 

 Số lượng cổ phiếu phát hành: 875.046 cổ phiếu. 

 Nguồn vốn sử dụng: Từ nguồn Lợi nhuận giữ lại 

 Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Chọn thời điểm và thực hiện thủ tục liên quan đến các đợt  chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền 
mặt. 

- Lựa chọn phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có). 

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
– Sàn UPCOM. 

Kính trình, 

 

 


