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TỜ TRÌNH
( Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018)

Kính gử i: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

1 , ĩ l ăm..2Ị01I! ’ hội đồng cổ đôn« thườnS níên Công ty đã thông qua kế
hoạch sản xuât kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 như sau-

1 - Tổng doanh thu: 920,07 tỷ đồng.
2- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng.
3- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.

Thực tê năm 2017, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 952,55 tỷ đồng lợi

T đ tn ĩ ìh -  , a  f j à Hội đồn® ^ ^  ®  ^  neH Đại hội đồng
T ĩ ỉ chi “  cồ tfcnâm  2017 bằns tiền là 12%/mệnh giá (theo
Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đông quản trị tại Đại họĩ)

3 5  klí  ,trong năm 2018’ tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục
gặp nhiều khó khăn do cáo chi phí đầu vào vẫn ử mức cao” thời t ó  diễn b S  tót

í ?  phân tón  ”  Ắ  Công “
s  l ĩ ử  dr  p“  nu"g và phàn
« í  Ỉ T L  ?  ạÌ.Bỉm Sơn’ Thanh Hốa”; vì vậy, Hội đồng quản tri đê nghi 
n&i 2 0 l f z t u  ■ s *  d o a l  vvà chi tri cổ tóc

1- Tổng doanh thu năm 2018: 949,44 tỷ đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 58,80 tỷ đồng.

3- Chi trả cổ tức năm 2018:
- Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá’
Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mẹnh giá.

quvền đ i ™ - 1?®  cổ tóc năm 2018 tr0ng, năm 2018: hội đồng cổ đông úy
ông quàn trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018



và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất 
kinh doanh của Công ty ữong năm.
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