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TỜ TRÌNH SỐ 01
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017 VÀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018






Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thép
Tiến Lên được ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/03/2017;
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kính thưa Quý Cổ đông!
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tập Đoàn Thép Tiến Lên xin báo cáo Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 về việc thực hiện Phân phối lợi nhuận năm
2017 và kế hoạch lợi nhuận năm 2018 như sau:
1. Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
STT

Chỉ tiêu chính

ĐVT

Năm 2017

01

Sản lượng tiêu thụ thép các loại

Tấn/năm

415.000,00

02

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

4.972,69

03

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ đồng

346,68

04

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng/cổ phiếu

3.724

Với kết quả như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chia cổ tức năm
2017 như sau:
 Tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 20% trên vốn điều lệ, cụ thể:
 Cổ tức bằng tiền là: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 Cổ tức bằng cổ phiếu là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu)

1

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

Tài liệu ĐHĐCĐ 2018
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017 & KH LỢI NHUẬN 2018

Trong năm 2018, HĐQT đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 5%
(01 cổ phiếu nhận 500 đồng) theo danh sách chốt ngày 05/01/2018.
 Như vậy: mức cổ tức còn lại của năm 2017, như sau:
 Cổ tức bằng tiền còn lại là: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 Cổ tức bằng cổ phiếu là: 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu)
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách
để chi trả cho cổ đông hiện hữu theo hình thức một lần hoặc nhiều lần theo đúng quy định
của Pháp luật.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018.
2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2018.
STT

Chỉ tiêu chính

Đơn vị tính

Kế hoạch dự kiến
năm 2018

01

Sản lương tiêu thụ thép các loại

Tấn/năm

450.000,00

02

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

4.725,00

03

Lợi nhuận sau thuế TNDN

Tỷ đồng

278,60

04

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng/cổ phiếu

3.045

2.2.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 278,6 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo lợi ích tối
đa cho Công ty và cho Cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2018 quyết định hình thức chi trả, tỷ lệ chi trả vào thời điểm thích hợp.
Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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