
  

  

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN 

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 

39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  (84-28) 62 555 660      Fax: (84-28) 38 109 463 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
(V/v: Phương án phân chia cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 

năm 2019; 

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Phương án phân chia cổ 

tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau: 

1. Phương án phân chia cổ tức năm 2021: 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2021 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tại ngày 31/12/2021 theo báo cáo tài 

chính hợp nhất đã kiểm toán như sau:  

Đơn vị tính VNĐ  

Doanh thu thuần 27.773.635.217.733 

Lợi nhuận trước thuế 6.410.566.376.886 

Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp (979.174.066.988) 

Lợi ích thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại 94.784.688.617 

Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm 5.526.176.998.515 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu 

Công ty trong kỳ 
5.442.134.889.474 

   

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 1/1/2021 4.583.857.861.595 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu 

Công ty trong năm 
5.442.134.889.474 

Chia cổ tức trong năm (3.189.572.181.000) 

Phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi trong công ty con (4.182.783.902) 

Thay đổi tỷ lệ sở hữu trong công con mà không thay đổi 

quyền kiểm soát 
(15.279.402.069) 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 6.816.958.384.098 

 

 



  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân chia cổ tức năm 2021 của Công 

ty như sau: 

 

 Mức chia cổ tức năm 2021: 0%.  

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022: 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 từ nguồn lợi nhuận 

giữ lại của Công ty. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả 

kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết 

định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc có hoặc 

không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các 

vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.   

                                                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đã ký, đóng dấu) 

 DANNY LE 


