
 

                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
                                                                      

 

Số:     01    /TT-NN20  Dĩ An, ngày 18  tháng 06 năm 2020 

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

và chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức 
 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2019; 

Căn cứ kết quả kinh doanh trong Báo Cáo Tài chính năm 2019 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, chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức và mức 
chi cổ tức như sau:   

I. Phê duyệt phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019: 

 

Chỉ tiêu ĐVT Số tiền 

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2019:  đồng 122.730.065.973 

Phân phối các quỹ như sau :  đồng  

      - Quỹ đầu tư phát triển (20%) đồng 24.546.013.195 

      - Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%) đồng 6.136.503.299 

      - Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%) đồng 1.840.950.989 

      - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%) đồng 1.840.950.989 

      - Quỹ cổ tức (72%) đồng 88.365.647.501 

2. Quỹ cổ tức năm 2018 chuyển sang đồng 48.729.557.651 

3. Quỹ cổ tức đã thực hiện chi trả năm 2019 đồng 153.440.000.000 

- Chi cổ tức đợt 1/2019 (2.100 đ/1CP) đồng 46.032.000.000 

- Quỹ đầu tư phát triển chuyển sang quỹ cổ tức (2.900 

đ/1CP) 
đồng 63.568.000.000 

- Chi cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/1CP) đồng 43.840.000.000 

4. Quỹ cổ tức còn lại chuyển sang năm 2020:  đồng 47.223.205.152 

5. Đề nghị mức chi cổ tức năm 2019 đồng/1CP 4.000 

6. Đề nghị mức chi cổ tức còn lại các năm trước: đồng/1CP 200 

II. Phê duyệt tỷ lệ phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và mức chi tạm ứng cổ tức 
năm 2020: 

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 

III. Phê duyệt chuyển nguồn quỹ Đầu tư và phát triển sang nguồn quỹ cổ tức số tiền: 
24.112.000.000 đồng (tỷ lệ: 11%/1CP, một cổ phiếu nhận được 1.100 đồng). 

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

 


