CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ ChíMinh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

/TTr- TW25

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận vàchi trả cổ tức năm 2018
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
-

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

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng
khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số
62/2010/QH12;

-

Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được
sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 thông qua ngày 31/3/2018;

-

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/3/2018 và kết quả
sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận vàchi trả cổ tức
năm 2018, như sau:
Stt
1
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3
4
5
8
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Nội dung
Vốn điều lệ:
- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018
Thuế TNDN phải nộp
Lợi nhuận sau thuế
Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước
Phân phối lợi nhuận
Trích quỹ đầu tư phát triển
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty
Chi trả cổ tức 2018 (dự kiến)
Trích Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư nhà máy)

Thuyết minh về
cách tí
nh

Số tiền (VNĐ)

d2
d3
d4 = d2-d3
d5
d6=d4+d5
d4 x 5%
d4 x 10%
3%

132.946.410.000
12.651.540.922
4.493.704.930
8.157.835.992
550.324.516
8.708.160.508
407.891.800
815.783.599
3.988.392.300
3.496.092.809

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ýkiến vàthông qua.
Kính trình đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn ChíLinh

