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 Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 01 năm 2018 

 
TỜ TRÌNH 

(V.v: Phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài 
chính 2017 và dự kiến mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm 

tài chính 2018) 

Kính gửi:  Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty VPID; 
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018 của Công ty; 
- Căn cứ Nghị quyết số 2711/17/NQ-HĐQT/IDV ngày 27/11/2017 của HĐQT VPID. 

 

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 

2018 thông qua các nội dung sau: 

1. Thông qua mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 cho các Quỹ, Cổ 

đông: 

TT Diễn giải phân bổ 

Tỷ lệ 
phân 

bổ 
(%) 

Giá trị phân bổ 
2017  
(VNĐ) 

Ghi chú 

I 
Lợi nhuận còn lại tại 30/9/2016 chuyển 
sang: 

  21.732.731.655  

II Lợi nhuận sau thuế 2017:   80.819.668.566   

III Phân bổ lợi nhuận sau thuế (1+2+3+4):   81.753.666.284   

1 Quỹ đầu tư phát triển 5% 4.040.983.428   

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% 4.040.983.428   

3 Quỹ khen thưởng BĐH 5% 4.040.983.428   

4 Trả cổ tức cho các cổ đông:   69.630.716.000   

  - Cổ tức bằng tiền lần 1 
10% 
VĐL 

8.732.128.000 
Chi tạm ứng 

lần 1 vào 
18/4/2017 

 - Cổ tức bằng tiền lần 2 
10% 
VĐL 

14.825.348.000 
Chi tạm ứng 

lần 2 vào ngày 
10/01/2018 

  - Cổ tức bằng cổ phiếu 
40% 
VĐL 

46.073.240.000 Tháng 9/2017 

V Lợi nhuận để lại chưa phân phối   20.798.733.937   
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2. Thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018 cho các Quỹ, 

Cổ đông: 

TT Dự kiến phân phối Tỷ lệ, % Ghi chú 

1 Quỹ đầu tư phát triển 5% LNST  

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST  

3 Quỹ khen thưởng BĐH 5% LNST  

4 
Trả cổ tức theo các hình thức và trình tự 

như sau: 
35% VĐL  

 

 - Trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông 20% VĐL  

 - Trả cổ tức bằng cố phiếu 15% VĐL  

Hội đồng quản trị VPID kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua  

Xin trân trọng cảm ơn./.  

Nơi nhận: 

- Các cổ đông; 

- TV Hội đồng quản trị;  

- Ban Tổng giám đốc;  

- Ban kiểm soát;  

- Lưu TC-TH.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH  

 

 

Đã ký 

 

 

TRỊNH VIỆT DŨNG 
 


