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TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty năm 2014.
Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2014 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 chia cổ tức năm 2014 như sau:
Lợi nhuận sau thuế TNDN
: 104.250.032.855
Phân phối các quỹ như sau :
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)
: 15.637.504.928
- Quỹ khen Thưởng – phúc lợi (5%)
: 5.212.501.643
- Quỹ thù lao HĐQT & BKS (1,5%)
: 1.563.750.493
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1,5%) : 1.563.750.493
- Quỹ cổ tức (77%)
: 80.272.525.298
: 26.818.013.832
Cổ tức năm 2013 chuyển sang
+ Cổ tức đối ứng cổ phiếu quỹ đã bán
: 23.614.528.668
+ Cổ tức các năm trước chuyển sang
: 3.203.485.164
Ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2014
: 65.761.308.000
Quỹ cổ tức 2014 còn lại chưa chia
: 41.329.231.130
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi
nhuận trích quỹ và mức chia cổ tức năm 2015 như sau:
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 chia cổ tức năm 2015 không vượt 60%.
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.
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