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TỜ TRÌNH
( v ề  kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tửc năm 2017)

Kỉnh gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch sản 
xuât kinh doanh và trả cổ tức năm 2016 như sau:

1- Doanh thu: 987,694 tỷ đồng;
2- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng;
3- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

Thực tê năm 2016, Công ty đã đạt doanh thu là 925,653 tỷ đồng, lợi nhuận trước 
thuê là 55,54 tỷ' đông và Hội đông quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức 
chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10%/mệnh giá (theo Tờ trình số 4^/TTr-HĐQT ngày 

4^/4/2017 của Hội đồng quản trị tại Đại hội).

Dự kiên trong năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều 
khó khăn do các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, thời tiết diễn biến bất thường, cạnh tranh 
trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt; đặc biệt, Công ty phải tập trung thực hiện đầu 
tư Dự án đâu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn 
Điển tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa; do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 
như sau:

1- Doanh thu năm 2017: 920,07 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 55 tỷ đồng.
3- Chi trả cổ tức năm 2017:
- Mức chi trả cổ tức: 8% /mệnh giả;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.
- Tạm ứng cô tức năm 2017 trong năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả 
tạm ứng cô tức năm 2017 trong năm 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty trong năm.
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