
 CÔNG TY CP SÁCH - TBTH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       KIÊN GIANG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số: ……../TTr-KBE            Rạch Giá, ngày 20 tháng 5 năm 2022. TỜ TRÌNH Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.    Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang. Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐCĐ ngày 08/05/2021 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang;  Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán . Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách - TBTH Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau: 1.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: - Lợi nhuận sau thuế năm 2021:      1.988.988.885 đồng; - Phân phối lợi nhuận năm 2021:       1.621.628.556 đồng. Trong đó:    + Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):             59.669.667 đồng;    + Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):          198.898.889 đồng;    + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:          132.000.000 đồng;     + Chi cổ tức tỷ lệ 10%                  1.231.060.000 đồng. - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021:         367.360.329 đồng; - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối:        5.009.844.484 đồng; - Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối:       5.377.204.813 đồng. 2.- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022: - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là:      2.885.913.000 đồng; - Phân phối lợi nhuận năm 2022:          507.168.690 đồng. Trong đó:    + Trích quỹ phúc lợi (3 % LNST):           86.577.390 đồng;    + Trích quỹ khen thưởng: (10% LNST):       288.591.300 đồng;    + Chi thù lao cho HĐQT và BKS không điều hành:       132.000.000 đồng.  - Tỷ lệ cổ tức chi trả cho cổ đông từ 10% đến 15%. 



3.- Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10%; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Xin chân thành cảm ơn!   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH        NGUYỄN HÙNG DŨNG 


