CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG–USCO
----------------------------------------------------Số: 12 /2018/TTr-HĐQT
Hà Nội, ngày 11tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO
Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và
Xây dựng – USCO;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO:
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
T
Chỉ tiêu
T
Lợi nhuận sau thuế 2017 trước phân phối
Trích lập các quỹ:
1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi
2 Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty
3 Quỹ đầu tư phát triển
4 Chia cổ tức năm 2017

Tỷ lệ trích theo đề
xuất
20% lợi nhuận sau thuế
5% lợi nhuận sau thuế
10% lợi nhuận sau thuế
65% lợi nhuận sau thuế

Số tiền trích theo
đề xuất (đồng)
3.922.389.887
804.039.887
196.120.000
392.230.000
2.530.000.000

Hình thức thanh toán cổ tức năm 2017: Bằng tiền mặt
Thời gian thanh toán: 25/10/2018
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
* Đối với cổ đông là CBCNV: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng
tiền tại đơn vị;
* Đối với cổ đông khác: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ
tức tại Văn phòng Công ty CP Khảo sát và xây dựng-USCO (91 Phùng
Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày
25/10/2018 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- Chia cổ tức
: 65% (tương đương cổ tức 4.6%)
- Quỹ đầu tư phát triển
: 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi
: 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Trân trọng cảm ơn./.
Trân trọng cảm ơn./.
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