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- Dia chi hu sd chinh: phdng 4,Ldu9, The Landmark, 58 T6n Dtc Th6ng, phudmg Bi5n

Ngh6, Qufln l, Thdnh pnO UO Chf Minh

- DiQn thopi: (+84) 28 tjZBS7t68

- Nguoi thgc hiQn c6ng b6 th6ng tin: 6ng Nguy6n Nggc Hoan
- Email: info@redcapital.vn

Lo4i thdng tin c6ng b5:

n 24 giit tr 72 gid ll 07 ngiry x b6t thuong f] theo y€u cau E dinh ky
NQi dung c6ng b6 th6ng tin:

- cdng uti Nghgquy6t c.ia HQi tt6ng euan tri v€ viQc chia c6 tirc202r.
- Thong tin chi ti6t de dugc c6ng bti tren trang th6ng tin rtign tu cria c6ng Ty co ptrAn

Quan Lf eu! DAu Tu D6 theo cluong d6n sau:

h6ch nhiQm

thdng tin
Noi nhdn:

- Nhu trAn;

- Lru Red Capital.

chfing tdi cam t<et cacth6ng tin c6ng bri trcn d6y rd rrfng sg thft vd hoan toan chiu
tru6c ph6p lugt vC nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6.
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Nggc Hoin
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  

ĐẦU TƯ ĐỎ 

_______________________ 

Số: 04/2022/NQ-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_______________________ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỎ 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội ban hành 

và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 do Quốc hội ban hành và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Đỏ (“Công Ty”);  

- Nghị Quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

- Biên bản kiểm phiếu số 04/2022/BBKP-HĐQT ngày 01/04/2022 của Hội Đồng Quản Trị. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1.  Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 như sau: 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 1.500đ) 

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 01/4/2022 

- Ngày gửi thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông: 04/4/2022 

- Thời gian chi trả cổ tức: kể từ ngày 04/5/2022 

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản 

- Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế 2021 

Điều 2. Thông qua nội dung Thông báo chi trả cổ tức (đính kèm Danh sách cổ đông) 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên 

quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ Công Ty và theo 

quy định của pháp luật. 
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