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KẾ HOẠCH  
Phân phối lợi nhuận năm 2011 

Plan Of profit distribution in the year 2011 
 

Kính thưa đại hội. 

Căn cứ kết quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 và kế hoạch năm 
2011; Based on 2010 performance and 2011 plan 

 

Kính trình đại hội xem xét thông việc phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau: 

Kindly submit the GSM to approve plan of profit distribution in 2011 as follows: 

Stt Khoản mục- Items Giá trị -
Value(VNĐ) 

Tỷ lệ 
trích- 
Ratio 

I Lợi nhuận phân phối-retained profit 112.704.070.166  

II Trích lập quỹ- Fund extraction 45.081.628.066 40% 

1 Quỹ dự phòng tài chính- Reserved financial fund 11.270.407.017 10% 

2 Quỹ khen thưởng phúc lợi- Welfare and Bonus fund 11.270.407.017 10% 

3 Quỹ đầu tư phát triển-Investment and development 
fund 16.905.610.525 15% 

4 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ - Additional reserve 
fund of charter capital 5.635.203.508 5% 

III Cổ tức được chia-Distribution of dividend 67.622.442.100 60% 

IV Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia / vốn điều lệ- 
estimated ratio dividend/charter capital 15%  

 

- Dự kiến vốn điều lệ đến 31/12/2011-Estimated Charter capital until 31/12/2011: 
447.374.860.000 đồng. 

- Hình thức chi trả cổ tức : Năm 2011, Công Ty dự kiến chia cổ tức với hình thức tiền mặt. 
ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu, cách thức thanh toán căn cứ vào tình hình 
thực tế. 

- Payment method: in 2011, dividend will be estimated to pay in Cash.  GSM authorize BoD to 
decide organization, time of payment based on the real statues 

        

 Tp. Hồ Chí Minh , ngày 15 tháng 4  năm 2011 

           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- On behalf of BoD 

        CHỦ TỊCH- Chairman 


