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TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
V/v tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013

Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

-

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

-

Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 9 theo Nghị quyết số
01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013;

-

Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 về kế hoạch cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ
khoảng 12%,

Theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua
tỷ lệ cổ tức năm 2013 khoảng 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu).
Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013, với chi tiết như sau:
-

Tỷ lệ: 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu )

-

Hình thức thanh toán: Tiền mặt

-

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/08/2013

-

Ngày thanh toán: Ngày 12/09/2013

Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và với mong muốn đảm bảo tối đa lợi ích
của cổ đông HSC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận tỷ lệ cổ
tức chi trả bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 với chi tiết như sau:
-

Tỷ lệ: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu )

-

Hình thức thanh toán: Tiền mặt

-

Thời gian thực hiện:


Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 08/05/2014



Ngày thanh toán: Dự kiến 28/05/2014
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-

Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá
nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp
phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp
luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:
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