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Số: ……… /TT-NN19  Dĩ An, ngày 06  tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
V/v  phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 

 
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 04 năm 2018; 
Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2018 đã được công ty 

kiểm toán tư vấn phía nam (AASCs) xác nhận. 
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân 

phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi cổ tức như sau:   
1. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2018: 

Chỉ tiêu ĐVT Số tiền 

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2018:  đồng 185.808.717.296 

Phân phối các quỹ như sau :  đồng  

      - Quỹ đầu tư phát triển (20%) :  đồng 37.161.743.459 

      - Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) :  đồng 9.290.435.865 

      - Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%) :  đồng 2.787.131.000 

      - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%) :  đồng 2.787.131.000 

      - Quỹ cổ tức (72%) :  đồng 133.782.275.972 

2. Quỹ cổ tức năm 2017 chuyển sang:  đồng 221.820.566.683 

- Quỹ cổ tức còn lại các năm trước đồng 112.220.566.683 

- Quỹ đầu tư và phát triển chuyển qua quỹ cổ tức đồng 109.600.000.000 

3. Quỹ cổ tức đã thực hiện chi trả đồng 350.720.000.000 

- Chi cổ tức đợt 2/2017 đồng 65.760.000.000 

- Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang và cổ tức còn lại 

các năm trước 
đồng 153.440.000.000 

- Chi cổ tức đợt 1/2018 (mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đ) đồng 87.680.000.000 

- Chi cổ tức đợt 2/2018 (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đ) đồng 43.840.000.000 

4. Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2019:  đồng 4.882.842.655 

5. Đề nghị mức chi cổ tức năm 2018: đồng/CP 6.000 

2. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức chi tạm ứng 
cổ tức năm 2019: 

1. Quỹ đầu tư phát triển  : 20% 
2. Quỹ khen Thưởng – phúc lợi  : 5% 
3. Quỹ thù lao HĐQT & BKS  : 1,5% 
4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1,5% 
5. Quỹ cổ tức  : 72% 
Mức chi cổ tức năm 2019 : từ 30% trở lên 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 
 
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY 

 

Dự thảo 


