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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
Kính thưa Đại hội,

-

-

-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
Căn cứ 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều Lệ của Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet;
Căn cứ vào kết quả phát hành cố phiếu riêng lẻ trong tháng 03 năm 2017;

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc phân phối
lợi nhuận năm 2016 như sau:

Nội dung
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu kỳ (1/1/2016)
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016
3. Phương án phân phối lợi nhuận đã thực hiện ( tạm ứng )
trong năm 2016
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ
100:33 (Tháng 6/2016)
- Chia cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau
thuế chưa phân phối, tỷ lệ 25% (Tháng 9/2016)

Giá trị

Đơn vị tính: đồng
Nghị quyết
ĐHCĐ

685.722.725.515
2.495.640.185.684

Số 01-16/VJC
478.500.000.000 ĐHĐCĐ-NQ ngày
06/05/2016
Số 03-16/VJC500.000.000.000 ĐHĐCĐ-NQ ngày
21/09/2016

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ
100:20 (Tháng 11/2016)
4. Trích lập các quỹ theo Quy định
5. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016
6 . Thặng dự vốn cổ phần
7. Vốn cổ phần
- Vốn cổ phần đầu năm 2016 (01/01/2016)
- Vốn cổ phần cuối năm 2016 (31/12/2016)
- Vốn cổ phần bình quân năm 2016
8. Phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2016
- Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% của vốn cổ phần
hiện tại
- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và từ nguồn
thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 100:40 của vốn cổ phần
hiện tại
9. Tỷ lệ chia cổ tức so với vốn cổ phần :
- Đầu kỳ 01/01/2016
- Cuối kỳ 31/12/2016
- Bình quân 2016
10. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017

Số 04-16/VJC500.000.000.000 ĐHĐCĐ-NQ ngày
17/11/2016
0
1.702.862.911.199
Số ước tính
1.523.949.276.000
1.450.000.000.000
3.000.000.000.000
2.603.291.780.000
322.388.060.000

1.289.552.240.000

233,13 %
103,01 %
118,71 %
50 %

(Tiền măt 56,72 %)
(Tiền măt 27,41 %)
(Tiền măt 31,59 %)
(Tiền măt tối đa 30 %)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua và ủy quyền Hội đồng Quản trị tiến hành
các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Hà
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