
 1

 

 

MASAN GROUP CORPORATION  
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Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  
Web          : www.masangroup.com 

TỜ TRÌNH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2017 VÀ TẠM ỨNG 

CỔ TỨC NĂM 2018   
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc 

hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua ngày 25/04/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 110/2018/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018.   

 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (“Công Ty”) kính trình Đại Hội 

Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và 

tạm ứng cổ tức năm 2018 như sau:  

 

 

1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công Ty như sau:  

 

 Mức chia cổ tức năm 2017 bằng tiền: 0%   

 

2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng 

Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối 

ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc 

tạm ứng cổ tức năm 2018, bao gồm việc thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ 

tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ 

tức cho cổ đông.        

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2018 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

[đã ký và đóng dấu] 
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