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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 04/2022/TTr-HĐQT TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2022) 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông 

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”) 

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty đã được kiểm toán; 

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công Ty; 

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét các nội dung như sau: 

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 

Trên cơ sở Công Ty có lợi nhuận sau thuế năm 2021, việc phân phối lợi nhuận năm 

2021 được thực hiện như sau: 

a. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2021: 

Chỉ số 
Năm 2021 

Kế hoạch (VND) Thực tế (VND) 

1 Lợi nhuận sau thuế (LNST) 146.000.000.000 210.684.062.435 

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 106.516.015.958 171.200.078.393  

3 
Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

(5% LNST) 
5.325.800.798 8.560.003.920  

4 
Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi 

ro nghiệp vụ (5% LNST) 
5.325.800.798 8.560.003.920  

5 
Lợi nhuận giữ lại sau trích các quỹ, 

dự phòng (5) = (2) - [(3) + (4)] 
95.864.414.362 154.080.070.553  

b. Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021:  

Công Ty đáp ứng các điều kiện được thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy 

định của pháp luật. Tuy nhiên, lợi nhuận giữ lại năm 2021 của Công Ty dự kiến 

được sử dụng cho kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của Công Ty trong 

năm 2022; do vậy, Công Ty không phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2021. 
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2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

Trường hợp Công Ty có lợi nhuận sau thuế năm 2022, việc phân phối lợi nhuận năm 

2022 được thực hiện như sau: 

a. Trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022:  

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền Hội Đồng Quản Trị quyết định việc trích 

lập các quỹ, dự phòng năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật có liên 

quan và quy định của Điều lệ. Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ 

Đông về việc trích lập các quỹ, dự phòng năm 2022. 

b. Phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022:  

Phương án cụ thể về việc phân phối lợi nhuận giữ lại năm 2022 (sau khi trích 

lập các quỹ, dự phòng năm 2022) sẽ được Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội 

Đồng Cổ Đông thông qua. 

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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