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Ni dung thông tin cong b: Thông qua kt qua thijc hin k hoch 6 tháng dAu nãm 
2022, vay von ngân hang dê dâu tu xây drng ca bàn, cü nguO'i dti din von dâu tu tui 
doanh nghip khác và tam  1rng cô tirc lan 1 nãm 2022. 

Chüng tôi dà cp nht thông tin v vic nay trén Website cüa cong ty: 
www.capnuocvl.com.vn  

ChUng tôi xin cam k& các thông tin cOng b trên dày là dung sir that và hoàn toàn chju 
trách thim truâc pháp 1ut ye ni dung các thông tin dä cong bO. 
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CONG TY cO PHAN 
CAP NUOC ViNH LONG 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tur do - Hanh phóc  

Vnh Long, ngàyJ4 tháng 09 nàm 2022 

S6: 07 /NQ-HDQT 
NGH! QUYET 

V vic thông qua kt qua thirc hin k hotch 6 tháng du näm 2022, vay vn ngân hang d 
dâu tu xây dirng ca bàn, cfr nguii dti din von dâu tu tai  doanh nghip khác 

và ttm rng cô tiirc lan 1 näm 2022. 

HO! BONG QUAN TR 
CONG TV CO PHAN CAP NU'OC ViNH LONG 

- Can th Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ditçrc Quc h3i nzthc C$ng hoà xã ht7i 
chi nghTa Viç7 Nam thông qua ngày 1 7/06/2020, 

- Can ci Lut chirng khoán s 54/2019/QHJ4 dwçrc Quc h5i nzthc C5ng hôa xâ hQi 
chi nghra Viçt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019, 

- Can c&Diu lç Ta ch&c và hoat dng cia Cong ly caphn C'á'p Nwó'c VThh Long, 
- . Can c&Nghj quyêt Dgi ht3i dông cô dông thithng niên näm 2022 so 02/NQ-DHDcD 

Cong ty cô phán Cap Nwác Vinh Long ngày 2 9/0 4/2022. 
- Can cz Biên ban so. 07 /BB-HDQT ngày 24 tháng 09 näm 2022 cia H5i dOng quán 

trj Cong ty Côphân COp nzthc Vlnh Long. 
- Các thành viên H5i dóng quán trj Cong ty cO phOn COp Nwóv Vinh Long. 

QUYET NGH! 

Biêu 1. Thng tht thông qua các ni dung ci,i th nhu sau: 

- Kt qua kinh doanh 6 tháng dAu nãm 2022: 

STT Chi tiêu BVT Ké hoch - 
2022 

Thrc hin - 
2022 

Ty lê 

1 Doanhthu TriuIdông 198.754 91.121 45,85% 

2 Lçi nhun truâc thus TriuJdng 76.967 30.64 1 39,81% 

3 Lgi nhun sau thu TriuIdng 7 1.371 28.857 40,43% 

+ Kt qua thirc hin 6 tháng du näm 2022, mc dü chua dt theo k hoach dä duqc 
duyt nhung Ban diêu hành se phân dAu hoàn thành kê hoch trong 06 tháng cuôi näm. 

+ COng ty nn tiën hãnh tO chic kim tra cOng tác ãp giã nuâc các dôi tuqng kinh 
doanh djch vi nhäm áp giá dung dôi tung, truc tiên là khu virc Thành phô VTIih Long. 



- Cong tác phát triên ng phân phôi, 1p dt rnâi dong ho cho khách hang, cong tác 
thay the dông ho kiêm djnh, cong tác duy tn dâu nôi và thay the sira chira lan cong ty tiêp 
tijc thirc hin theo kê hoach näm 2022 dã dixçic phê duyt. 

- Báo cáo tài chinh ban niên dà kim toán näm 2022 
Vic thanh toán tiên nuac không dung tiên mt hin cong ty dang trin khai không 

thu tiên mt tai  dja chi khách hang/Tong so khách hang dat  65%; t l thu không dung tiên 
mt dat  3 8,69%. Cong ty tiep tic triên khai quyêt lit dê nâng t l không thu tiên mt tai 
dja chi khách hang/Tong so khách hang dat  t' l 72%. 

- Vic vay von ngân hang thc hin di; an Xây di;ng cãi t?o,  nâng cong suât nhà may 
nuâc Vüng Liêm tr 1.500 rn3/ngd len 9.600 m3/ngd. Cong ty së lien h lam vic vâi to chirc 
tin ding Shinhan (Han Quoc) và ngu?iii dai  din von nhà nithc së xin kiên UBND tinh 
Vinh Long dong th?yi báo cáo HDQT trong k' h9p thir qu 4/2022 ye khoán vay thuc hiên 
di;án. 

- Nguai di din von cong ty tai  các Cong ty lien kêt: 
+ Cir Ong Dang Tan Chiên là ngui di din von cOng ty dâu tu tai  Cong ty Co 

phân Nuàc và Moi truang Binh Tan. 
+ Cir Ong Nguyen Tan Phát là ngui dai  din von cOng ty dâu tu tai  Cong ty Co 

phân Nuàc và Môi truang C Long. 
- Diêu chinh tang tong müc dâu tu d an xây di;ng be chira NMN Trà On thu sau: 

+ Tang the tIch chira tr 1 .200m3  len 2.000 m3  
+ Tang tong mtrc dâu tu 06 t) dong thay dôi di; kiên thành 09 t3 dong. 

Diu 2. Thông qua vic ch& danh sách c dông tam  rng cô tirc lan 1 bang tiên nãm 2022 
cho cô dong hin hftu vâi ni dung cv the thu sau: 

- Loai chirng khoán: C phiu ph thông 

- Mth giá giao djch: 10.000 dng/c phiu 

- Ngày dang k cu& cUng: 09/10/2022 

- T l % c tüc: 6%/mth giá (tuang dung 600 dng/c phiu) 

- Ngày chi trâ ci tüc: 25/10/2022 

- Ngun chi trá c ttrc: Lgi thun sau thu TNDN näm 2022: 17.340.000.000 dong 
((Bang chtl': Micài bay ba tram bón muf I triçu dông,). 

- HIth thirc chi trâ c tire. 

+ Di vii chirng khoán dã km k: Ngu?i si httu lam thu t11c nhn tam  irng c tire 
lan 1 nàm 2022 tai các thàrih viên luu k) ncyi mi tài khoãn liru k) chirng khoán. 

+ Di vii chirng khoán chua lint k: Nguñ sir hiru lam thu tvc  nhn  tam  img cô tirc 
lan 1 näm 2022 bang tien tai  Phông Kinh te — Kê hoach COng ty CO phân Cap ntnic Vinh 
Long; Dja chi so 02 Hung Dao  Vuo'ng, Phuirng 1, TP. Vinh Long, Tinh Vinh Long hoc 
chuyên khoãn vào Tài khoán cira cO dông. 

Diu 3. Thành vien Hi dng quàn trj, Ban Tng Giám dc và các b phn lien quan chju 
trách nhim thi hành Nghj quyêt nay. 
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Nghj quyt có hiu 1?c  k tr ngày k)'./. 

Noi nhin:MV 
- Nhu Diu 3; 
- Luu: VT. 

TM. HO! BONG QUAN TR! 
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