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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TTr-NĐQN Quảng Ninh, ngày       tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện 
Quảng Ninh (Công ty);

Căn cứ vào nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là 
1.345.044.409.558 đồng, trong đó: (1) lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 
đạt năm 2020 là 1.305.594.013.491 đồng; (2) lợi nhuận để lại từ các năm trước 
là 39.450.396.067 đồng. 

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng 
Ninh như sau:

1. Cho chia cổ tức 10% vốn điều lệ và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận 
chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020, cụ thể:

- Chia cổ tức (tương đương 10% vốn điều lệ): 450.000.000.000 đồng. 
- Trích quỹ ĐTPT: 261.118.802.698 đồng. 
- Trích quỹ Khen thưởng, Quỹ phúc lợi: 45.676.289.868 đồng. Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng: 22.838.144.934 đồng.
+ Quỹ phúc lợi: 22.838.144.934 đồng.

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 428.610.875 đồng. 
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 587.820.706.117 đồng
2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức: Đại hội đồng 

cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, TCKT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

         
Nguyễn Tuấn Anh
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