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TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017
Kính gửi:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty CP

đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 thông qua.
Căn cứ cuộc họp HĐQT công ty CP DIC số 2 ngày 21/3/2018 .
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận sau
thuế và tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau:
I. Phương án phân phối lợi nhuận (Xác định trên kết quả kinh doanh năm 2017 đã được
kiểm toán):
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Chỉ tiêu
KẾT QUẢ KINH DOANH
Tổng doanh thu
Tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế TNDN
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế TNDN
Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi
nhuận sau thuế
Lợi nhuận sau thuế năm 2017
Dự kiến phân phối như sau
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% LNST
Chia cổ tức 8% vốn điều lệ
Lợi nhuận để lại

Giá trị (Đồng)
98,251,960,699
95,167,480,580
3,084,480,119
3,084,480,119

3,084,480,119
2,478,672,018
462,672,018
2,016,000,000
605,808,101

II. Về phương án chi trả cổ tức:
Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả cổ tức kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông
phê duyệt. Phương án chi trả cổ tức cụ thể như sau:
-

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8%/mệnh giá. (Cổ đông nắm giữ 1CP được nhận 800 đồng)

-

Dự kiến chi trả trong quý 3/2018.

1

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền sở hữu 100
cổ phần thì số tiền cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là:
100CP * 10.000đ (mệnh giá) * 8% = 80.000 đồng.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận; tỷ lệ chi
trả cổ tức; hình thức chi trả cổ tức nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các
thủ tục pháp lý, thời gian chốt danh sách, chi trả cổ tức theo đúng trình tự của pháp luật quy
định.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- Lưu VT.
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