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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

( V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021) 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần In số 7; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của công ty cổ phần In số 7; 

 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc 

phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020: 

Lợi nhuận sau thuế   :  26.215.414.449 đồng  

- Trích quỹ đầu tư phát triển  :  40% lợi nhuận sau thuế  (10.331.549.780 đồng) 

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :  10% lợi nhuận sau thuế  (2.582.887.445 đồng)  

- Trích cổ tức cổ đông  :  50% lợi nhuận sau thuế (11.282.050.694 đồng) 

+ Trong đó: 

• Cổ tức bằng tiền mặt : 8.700.000.000 đồng 

• Lợi nhuận chưa chi  : 4.214.437.224 đồng 

- Chi phí quản trị   :  386.540.000 đồng 

- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối 4.214.437.224 đồng, xin ý kiến ĐHĐCĐ chấp 

nhận chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển của công ty. 
 

2.  Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021: 

 Trích quỹ đầu tư phát triển  :   40% lợi nhuận sau thuế 

 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi :   10% lợi nhuận sau thuế 

 Tỷ lệ chia cổ tức   :   29% mệnh giá cổ phần (30 tỷ) 

 Thù lao HĐQT, BKS   :  Không quá 1,5% quỹ lương thực trả 

 Khen thưởng Ban điều hành  :  Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

 Khen thưởng HĐQT, BKS  :  Không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế 

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 

TP.HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

        CHỦ TỊCH  

  

 

 

 

      

 

     LÊ THỊ BÍCH HẰNG 


