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CÔNG TY CP MINH KHANG 

CAPITAL TRADING PUBLIC 

---------------------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

Số: 1012-4 /2021/TT-HĐQT  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

 

 TỜ TRÌNH 04  
(V/v Thông qua nội dung BCTC năm 2020 đã được kiểm toán) 

Kính trình:    Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản 

hướng dẫn thi hành ; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading 

Public đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi 

nhánh Sài gòn; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của  

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public; 

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần 

Minh Khang Capital Trading Public đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán 

và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Sài Gòn. 

Báo cáo tài chính 2020 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải 

trên website của Công ty bao gồm: 

 

- Báo cáo của Ban Giám Đốc 

- Báo cáo kiểm toán độc lập  

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020 

- Báo cáo luân chuyển tiền tệ 

- Thuyết minh báo cáo tài chính 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên. 

Thời gian: Kể t  ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. 

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./. 

 

Nơi nhận:   

- Như kính gửi; 

- Lưu Thư ký; 
- Lưu Phòng/Ban/VT./.                

 

DỰ THẢO 
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CÔNG TY CP MINH KHANG 

CAPITAL TRADING PUBLIC 

---------------------------- 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

Số: 1012-11/2021/TT-HĐQT  TP. Hồ Chí Minh, ngày  10 tháng 12 năm 2021. 

 

TỜ TRÌNH 11 
(V/v phương thức phân phối lợi nhuận 2020) 

Kính trình:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những các văn bản 

hướng dẫn thi hành ; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam ban hành và những văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading 

Public đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi 

nhánh Sài gòn; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public và các văn bản của  

Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public; 

- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public. 

- Căn cứ vào đề xuất của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2021. 

        Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Khang Capital Trading Public kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau phục vụ cho hoạt động năm 2021:  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết nội dung sau: 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và quy định về phân chia lợi 

nhuận trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau: 

             Đơn vị tính: đồng 

1 LNST chưa phân phối còn lại 24,401,044,340 

2 Phương án phân phối khoản lợi nhuận như sau:  

2.1 Chia cổ tức:   24,199,984,000    

 Cụ thể: - Chia cổ tức cổ phiếu sẽ do ĐHĐCĐ quyết định  

(chi tiết như Phương án phát hành đã được đưa thảo luận tại Đại hội 

CĐ thường niên 2021)  

24,199,984,000    

3 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021 201,060,340 

-  (Nguồn : BCTC_ kiểm toán 2020) 

DỰ THẢO 
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(*) Ủy quyền HĐQT chọn lựa thời điểm chi trả cổ tức sao cho phù hợp với quy định 

của pháp luật hiện hành. 

   

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên. 

Th i gian: Kể t  ngày Đại hội đồng cổ đông thư ng niên 2021. 

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./. 

 

Nơi nhận:   

- Như kính gửi; 

- Lưu Thư ký; 
- Lưu Phòng/Ban/VT./.                
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