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TỜ TRÌNH 

THỰC HIỆN PHÂN PHỐI LỢI 
NHUẬN NĂM 2019, 2020 VÀ KẾ 

HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
NĂM 2021 

PROPOSAL ON 
EXECUTION OF 2019, 2020 PROFIT 

DISTRIBUTION AND  
2021 PROFIT DISTRIBUTION 

PLAN 

Kính thưa đại hội, 
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI 

NHUẬN  2019 
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát 

hành: 580.169.180.000 đồng, tương 
đương 58.016.918 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 
4.051.431 cổ phần. 

- Nguồn vốn để phát hành: Quỹ đầu tư 
phát triển 

- Thời điểm giao dịch chính thức của số 
lượng cổ phần phát hành thêm: 
01/9/2020. 

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát 
hành: 620.683.490.000 đồng, tương 
đương 62.068.349 cổ phần. 

Dear valued shareholders,  
I. REPORT ON RESULT OF PROFIT 

DISTRIBUTION IN 2019 
- Charter capital of Company before 

shares’ issuance: VND 
580.169.180.000, equal to 58.016.918 
shares. 

- Additional issued shares: 4.051.431 
shares.  

- Funding: Investment and Development 
Fund  

- Valid time for transaction of additional 
issued shares: 01/9/2020 

- Charter capital of Company after 
issuance: VND 620.683.490.000, equal 
to 62.068.349 shares.  

II. BÁO CÁO THỰC HIỆN PHÂN PHỐI 
LỢI NHUẬN  2020 

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt được 
276,2 tỷ đồng, bằng 146% so với kế hoạch. 

II. REPORT ON PERFORMANCE  OF 
2020 PROFIT DISTRIBUTION 

Based on business performance of Company in 
the year 2020, net profit after tax obtained 276.2 
billion dongs and reached 146% of the target. 

Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 thông 
qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 
20/6/2020, cổ tức năm 2020 là 10% trên mệnh giá. 

Based on the proposal on 2020 profit 
distribution approved by GSM dated 20/6/2020, 
dividend rate in the year 2020 shall be 10% per 
par value.  

Tuy nhiên, trên cơ sở tình hình kinh doanh 2020, 
HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ 
tức với mức 20%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt 
5% (đã tạm ứng ngày 04/02/2021), đồng thời 
thanh toán 15% bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn 
vốn đầu tư và phát triển. 

Cụ thể như sau: 

However, based on business circumstance in 
2020, BOD would like to propose GSM to 
increase dividend up to 20% of which 5% by 
cash (that was paid on 04/2/2021 already), and 
issuing 15% bonus shares (funding from 
Investment and Development Fund).   

Specific: 

 

STT  
No. 

Chỉ tiêu 
Items 

Tỷ lệ trích (theo Nghị quyết 
số 1A/2020/NQ-ĐHCĐ ngày 

20/6/2020) 
Ratio (mentioned at 

Resolution No. 1A/2020/NQ-

Thực hiện phân 
phối lợi nhuận 2020 

(điều chỉnh) 
Performance of 

2020 Profit 
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ĐHCĐ dated 20th June, 2020) Distribution 

(adjustment) 

I Trích lập quỹ- Fund extraction   

1 Quỹ khen thưởng - Bonus fund 5% 5% 

2 Quỹ phúc lợi- Welfare fund 10% 10% 

3 
Quỹ đầu tư phát triển- Investment 
and development fund 

45% 45% 

4 
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - 
Additional reserve fund of charter 
capital 

3% 3% 

II 
Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều 
lệ- Estimated ratio 
dividend/charter capital 

10% 
(Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu)  

(By cash or shares) 

20% ( trong đó 5% 
bằng tiền mặt;  

15% cổ phiếu thưởng 
(5% by cash; 15% by 

bonus shares)   

 
HĐQT trình ĐHCĐ quyết định phát hành cổ 
phiếu thưởng với tỷ lệ 15%/mệnh giá. Nguồn 
thưởng: Quỹ Đầu tư phát triển. 

BOD would like to submit GSM approval on 
issuing bonus shares 15% per par value. Bonus 
shares’ funding is Investment and Development 
Fund  

III. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 
2021 

Kính trình đại hội xem xét thông việc phân phối 
lợi nhuận năm 2021 như sau: 

II. 2021 PROFIT DISTRIBUTION PLAN 

Kindly submit to GSM for approval on plan of 
profit distribution in 2021 as follows: 

 

STT 
(No) 

Chỉ tiêu 
Item 

Giá trị (tham 
khảo) –Value (for 

reference) 
(VND) 

Tỷ lệ 
trích- 
Ratio 

I Trích lập quỹ- Fund extraction  107,416,325,200   

1 Quỹ khen thưởng - Bonus fund    28,267,454,000  10% 

2 Quỹ phúc lợi- Welfare fund    14,133,727,000  5% 
3 Quỹ đầu tư phát triển- Investment and development fund    65,015,144,200  23% 

II Cổ tức được chia- Distribution of dividend  175,258,214,800   

III 
Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia/vốn điều lệ- estimated ratio 
dividend/charter capital 

 25% 

 
- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2021: 

713.635.330.000 đồng. 
- Hình thức chi trả cổ tức: Năm 2021 Công ty 

dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt 
và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện 
kinh doanh năm 2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho 
HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh 

 
- Estimated Charter capital until 31/12/2021:   

713.635.330.000 VND. 
- Payment method: in 2021, dividend will be 

estimated to pay by cash and/or shares that 
it depends on the business performance in 
2021.  Kindly submit to GSM to authorize 
BOD to decide organization, time of 
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toán căn cứ vào tình hình thực tế. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông 
qua. 

payment based on the actual circumstance 
of Company. 

Kindly submit to GSM for consideration and 
approval. 

     TP.Hồ Chí Minh, ngày 15   tháng 3 năm 2021 
Ho Chi Minh City, 15 March, 2021 

        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD 
                                          CHỦ TỊCH/Chairwoman 

 
 


