
  

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số              /TTr-HĐQT  

 Hà Nội, ngày     tháng     năm 2015 

 
TỜ TRÌNH 

    Về việc: Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2014 

   

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

    Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Sao vàng xin ý kiến Đại hội đồng cổ 

đông về việc dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau: 

      Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2014. 182.249.940.000 

2 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước 19.217.830.869 

3 Lợi nhuận phát sinh năm 2014 88.156.537.595 

3.1 Thuế TNDN phải nộp (22%) 19.394.438.271 

3.2 Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế 95.800.000 

3.3 Lợi nhuận còn lại  68.666.299.324 

3.4 Trích các quỹ: 

Trong đó 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) 

- Quỹ đầu tư, phát triển (30%) 

- Quỹ dự phòng tài chính (5%) 

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (3%) 

- Quỹ khen thưởng ban điều hành 

32.086.497.688 

 

5.493.303.945 

20.599.889.797 

3.433.314.966 

2.059.988.980 

500.000.000 

 

4 Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông 55.797.632.505 

5 Chia cổ tức 10% vốn điều lệ bằng cổ phiếu  18.224.210.000 

6 Chia cổ tức 15%  vốn điều lệ bằng tiền mặt 27.336.324.000 

7 Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau là 10.237.098.505 

 

 Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án 

chia cổ tức như trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia 

cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất. 

 Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:  

Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống tới 

hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết 

(nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá 

10.000 đồng/cổ phiếu và được thanh toán bằng tiền cho cổ đông. 

 

 



 Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: 

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại 

Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành. 

 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                              CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                     Lê Văn Cường 

 


