
Số: ¿Ft/CBTT-PLVĐ Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016
V/v: Trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông

Kính gửi: - ủy  Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Quý Cổ đông

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã chứng khoán: VAF) hiện đang 
niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng 
tôi xin kính báo ủy  Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ 
Chí Minh và Quý cổ đông về phương án trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông, cụ thể như sau:

1- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 15% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500
đồng).

2- Trong năm 2015, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông là 
10%/mệnh giá; cổ tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016 cho cổ đông 
được thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 31/5/2016

- Thời gian trả cổ tức: Ngày 15/6/2016

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 

Công ty cô phân Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ 
ngày 15/6/2016) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Thông tin về việc trả cổ tức cho cổ đông nêu trên được đăng tải trên website của 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: www.vandienfmp.vn.

Tài liêu kèm theo:
Quyết định số 53 /QĐ-HĐQT ngày 06/5/2016 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhân:
- Như trên;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP

http://www.vandienfmp.vn


Số: 55 /QĐ-HĐQT Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỎ PHÀN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông 
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 06/5/2016 của Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông như sau:

a- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền là 15% mệnh giả (01 cổ phiếu được nhận 1.500
đồng).

b- Trong năm 2015, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông là 
10%/mệnh giá; cổ tức năm 2015 còn lại phải trả bằng tiền trong năm 2016 cho cổ đông 
được thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 31/5/2016

- Thời gian trả cổ tức: Ngày 15/6/2016

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các 

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại 

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ 
ngày 15/6/2016) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban điêu hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện 
theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:
-  Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

T/M, >ỒNG QUẢN TRỊ 
ãCU 4&-

Dương


