Số: 384/CTN

Hà nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
(Tóm tắt)
Kính gửi: Đại hội cổ đông công ty cổ phần Nicotex
Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Nicotex sửa đổi đã được đại hội cổ đông thông
qua ngày 20/11/2008
Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2013
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Hội đồng quản trị báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Ghi
Nội dung
Số tiền
chú
KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM
2012
Quỹ chia cổ tức có đến năm 2012 (I+II/2.d)
19.708.593.379
Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012 là 30%
vốn điều lệ
12.252.006.000
Quỹ chia cổ tức còn lại chuyển sang năm 2013
(5=3-4)
7.456.587.379
TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NĂM 2013
Lợi nhuận sau thuế năm 2013
16.472.734.382
Trích BX Thuế TNDN theo biên bản quyết
toán thuế
647.029.011
Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2013
(3=1-2)
15.825.705.371
Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận sau
thuế 2013 theo điều lệ
Trích quỹ Đ tư phát triển 10%
1.582.570.537
Trích quỹ dự phòng tài chính 5%
791.285.269
Trích quỹ k. thưởng p. lợi 20%
3.165.141.074
Quỹ chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2013:
65%
10.286.708.491
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Đề xuất trả cổ tức năm 2013 bằng 20%/vốn
điều lệ
Phương thức trả cổ tức: Trả bằng tiền

6

10.617.919.600

Trên đây là tờ trình tóm tắt phương án trả cổ tức năm 2013. Kính đề nghị đại
hội cổ đông nghiên cứu cho ý kiến
Xin trân trọng cảm ơn !
Nơi nhận:
-

-

Cổđông
Hộiđồng quản trị
Ban kiểm soát
LưuVT.
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