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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Về việc: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức năm 2014 

 
Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco; 

 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin phép báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2014 như sau: 
Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và dự kiến giá 

trị cổ tức/lợi nhuận mà Công ty sẽ nhận được từ việc đầu tư góp vốn tại các công 
ty con, công ty liên kết, Công ty có thể  tích lũy được khoản lợi nhuận của năm 
2014 ngay từ giai đoạn nửa đầu năm. Bên cạnh đó, khi thực hiện kế hoạch tái cơ 
cấu danh mục tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, có thể sẽ tiếp tục phát 
sinh các khoản thặng dư khác. Chính sách phân chia cổ tức thu hút là một trong 
các yếu tố giúp tăng cường giá trị cổ phiếu của Công ty. 

Vì vậy, trên cơ sở kiến nghị của cổ đông Công ty, sau khi bàn bạc và thảo 
luận, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định thời gian và tỷ lệ tạm ứng cổ tức 
năm 2014 và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức tạm ứng, bảo đảm 
hài hòa giữa lợi ích của Cổ đông và nhu cầu, khả năng huy động vốn của Công 
ty.  

             
Kính trình Đại hội thông qua./. 
                                                                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                               CHỦ TỊCH 
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