
 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  

SÀI GÒN - HÀ NỘI 
______________________________ 

 

Số: 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ) 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019; 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2020 và trích lập các quỹ như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu  Năm 2020 

1 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 754,311,940,023 

1.1 Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện 482,813,521,275 

1.2 Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện 271,498,418,748 

2 Trích lập các quỹ năm 2020 42,149,841,874 

2.1 
- Quỹ Dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: 5% LNST đã thực 

hiện (5%*(1.2)) 
13,574,920,937 

2.2 
- Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 5% LNST 

đã thực hiện (5%*(1.2)) 
13,574,920,937 

2.3 - Quỹ khen thưởng 5,000,000,000 

2.4 - Quỹ phúc lợi 10,000,000,000 

3 
Lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi trích lập các Quỹ 

((3)=(1.2)-(2)) 
229,348,576,874 

4 Lợi nhuận giữ lại các năm trước 47,431,830,354 

5 
Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trích lập các quỹ 

((5)=(3)+(4)) 
276,780,407,228 



 

 

Kế hoạch trả cổ tức bằng tiền: 

6 

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền,  tỷ lệ 12% tương đương  

1.200 đ/cổ phiếu (trích từ LNST giữ lại (5))            

248,721,841,200  (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu SHS sẽ được nhận thêm 1.200 

đồng) 

7 
Lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức năm 2020  

((7)=(5)-(6)) 
     28,058,566,028  

   Ghi chú: 

- Số lượng cổ phiếu lưu hành:       207.268.201 cổ phiếu 

- Vốn điều lệ:       2.072.682.010.000 đồng 

- Việc chia cổ tức bằng tiền được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ SHS thông qua và 

Công ty hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan. 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 

năm 2020 và trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các 

Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách triển khai thực hiện theo 

quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. 

Trân trọng cám ơn! 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH       

                                                                                                                                                                                                                                                    

ĐỖ QUANG HIỂN 
               

  


