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Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 

   
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 
Số: 132A/2020/PAQT/NHNA                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2020 

 

                        PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 

 

  
 Đơn vị tính: VNĐ  

I. LỢI NHUẬN NĂM 2019:     

     1. Lãi gộp : 924.545.105.082 

     2. Thuế TNDN phải nộp : 192.756.929.009 

     3. Lãi ròng : 731.788.176.073 

     4. Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 36.589.408.804 

     5. Trích quỹ dự phòng tài chính : 73.178.817.608 

     6. Trích các quỹ khác : 5.655.493.921 

         -  Quỹ đầu tư phát triển : 622.019.950 

         -  Quỹ nghiên cứu đào tạo : 622.019.950 

         -  Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 

         -  Quỹ khen thưởng : 3.411.454.021 

     7. Lợi nhuận còn lại năm 2019 : 616.364.455.740 

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 
  

     1. Lợi nhuận chưa chia đến 31/12/2019 : 622.000.000.000 

     2. Phương thức chia cổ tức : 
 

a. Hình thức chia cổ tức : Cổ phiếu 

b. Lợi nhuận chia cổ tức : 570.000.000.000 

c. Tỷ lệ cổ tức :  

       Căn cứ quy định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức, tỷ lệ cổ tức dự kiến như sau: 

             + Tỷ lệ cổ tức tối đa : 14.65% 

                (theo vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2019: 3.890.053.280.000 VND) 

             + Lợi nhuận giữ lại : 52.107.194.480 

Ghi chú: 

- Tỷ lệ cổ tức và lợi nhuận giữ lại thực tế phụ thuộc vào vốn cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ 

đông để chi cổ tức theo quy định, nhưng tổng mức lợi nhuận chia cổ tức không vượt quá 570 tỷ đồng. 

- Đối với số tiền còn lại do làm tròn số sau khi chia cổ tức sẽ được đưa vào lợi nhuận giữ lại. 
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