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TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018,
phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
xin báo cáo trước Đại hội cổ đông
1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:
- Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế
: 20.614.036.942 đồng
- Phân phối các quỹ ( theo Điều lệ công ty )
+ Quỹ đầu tư phát triển
:
0 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi
:
0 đồng
+ Quỹ khen thưởng BQL điều hành
:
0 đồng
- Lợi nhuận n trước chuyển qua
:
2.454.865.298 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối
:
23.068.902.240 đồng
- Về chi trả cổ tức n 2018: Hội đồng quản trị xin được không chia à toàn
bộ số tiền lợi nhuận này để lại là nguồn lực cho sự phát triển của Công ty
2. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019
* N 2019 Công ty xây dựng kế hoạch
- Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế
- Phân phối các quỹ:
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành ( 4%)

:

1.073.120.000 đồng

+ Thù lao HĐQT+ BKS+ Thư ký HĐQT (5%)

:

1.341.400.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

: 24.413.480.000 đồng

- Chia cổ tức

:

: 26.828.000.000 đồng

Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại tiếp tục là
của Công ty.

0 đồng
nguồn lực cho sự phát triển

Trình Đại hội biểu quyết thông qua./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

