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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2017
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(Về phương án chia cổ tức 2016 và cổ tức dự kiến 2017)
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
-

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa
Phát ngày 31/03/2016;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQHP-2017 ngày 17/02/2017 của Hội Đồng Quản trị Công ty
Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQHP-2017 ngày 01/03/2017 của Hội Đồng Quản trị Công ty
Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
Căn cứ kết quả tài chính năm 2016 với Doanh thu đạt 33.885 tỷ đồng và Lợi nhuận sau
thuế đạt 6.606 tỷ đồng.
Kính trình Đại Hội đồng cổ đông

1. Phương án chia cổ tức năm 2016
- Tỷ lệ chi trả : 50%
- Hình thức chi trả : Toàn bộ bằng cổ phiếu
- Thời gian thực hiện : Quý 1 - Quý 2 năm 2017
- Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu trên sẽ được đăng ký lưu
ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các phương án chi tiết chi trả cổ tức bao
gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).
2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017
- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2017:
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông HPG kế hoạch 2017:
- Lợi nhuận trên 1 cổ phiếu HPG:
- Do vậy, thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017:

15.170 tỷ đồng
5.996 tỷ đồng
3.953 đồng/cổ phiếu
Dự kiến 30%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(Đã ký)
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