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TỜ TRÌNH 02 
V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2020 và 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

 

1. Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của năm 2020 

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận của năm 

2020 như sau: 

PHÂN PHỐI  

LỢI NHUẬN 2020 SỐ TIỀN PHÂN PHỐI (VND) 

Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối tại 

ngày 31/12/2020 
669.217.548.202 

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) 33.460.877.410 

Quỹ nghiên cứu phát triển (5%) 33.460.877.410 

Chia cổ tức 2.000 đồng/CP  400.000.000.000 

Lợi nhuận chưa phân phối để lại 202.295.793.382 

 

Theo đó phương án phân phối lợi nhuận nêu trên, kết thúc năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ 

tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung như sau: 

- Tỷ lệ chi trả: 20% trên mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu. 

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách 

cổ đông theo quy định của pháp luật, Cơ quan quản lý và triển khai thực hiện các công việc liên 

quan khác để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông. 

 

2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Căn cứ định hướng phát triển của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 

phê kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  Năm 2021  (%) 

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi  5% 

Quỹ nghiên cứu phát triển 5% 

Chia cổ tức 50 - 70% 

Lợi nhuận chưa phân phối để lại 20 - 40% 
 
 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn! 

  TM. Hội đồng quản trị 

Lê Văn Quang 


