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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 

Về kế hoạch chia cổ tức năm 2014 
 
  

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist;  

 

Theo điểm b Khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist 

quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông về việc quyết định mức cổ 

tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp 

và các quyền gắng liền với loại cổ phiếu đó. 
 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh chính của 3 quý đầu năm 2014 không đạt kế 

hoạch và lỗ 6.131.052.403 đồng, sau khi HĐQT mới được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT 

và Ban điều hành đã nỗ lực khắc phục những khó khăn tồn đọng, mặc dù tổng kết hoạt 

động kinh doanh năm 2014 có lãi tuy nhiên vì lý do lỗ lũy kế của năm trước đó quá 

lớn (-28.417.835.878 đ) nên kết quả từ hoạt động kinh doanh năm 2014 vẫn không bù 

đắp được các khoản lỗ của những năm trước đó.   
 

Căn cứ báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty và báo cáo kiểm toán thì trong 

năm 2014 có lợi nhuận nhưng khoản lợi nhuận này có được là từ hoạt động khác. 

HĐQT nhận thấy những khó khăn trong năm 2015 vẫn còn rất lớn và Công ty cần tập 

trung các nguồn lực tài chính để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty hơn 

nữa. Do đó, kính đề nghị Đại Hội để khoản lợi nhuận này đưa vào hoạt động kinh 

doanh của công ty trong năm 2015. 
 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua phương án không 

chia cổ tức năm 2014. 
 

Kính đề nghị được chấp thuận. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

P.CHỦ TỊCH 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

    KAKAZU SHOGO 

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN  

        SÀI GÒN TOURIST  

                   ---***--- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2015  


