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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 

MÃ CK : FTM 
---------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: …../2021/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ Thái Bình, ngày …. tháng 06 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH SỐ 4 

(V/v: Thông qua kế hoạch  phân phối lợi nhuận năm 2020)  

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành. 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 

 -  Căn cứ Nghị quyết số 64/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/05/2021 của Hội đồng quản trị về 
việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.. 
 

          Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét 
về việc phân phối lợi nhuận  như sau: 

1- Phân phối lợi nhuận năm 2020. 

   Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

Đức Quân đã được kiểm toán thì : 

Nội dung Số tiền(vnđ) 

1.Lợi nhuận trước thuế năm 2020: -199.895.501.830 

2.Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : -200.057.670.006 

    Do lợi nhuận năm 2020 bị âm nên theo quy định, Công ty không đủ nguồn để phân 

phối lợi nhuận. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức 

năm 2020 do Công ty đang gặp thua lỗ. 

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 

    Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp và lan rộng hầu hết các nước trên 

thế giới. Năm 2021 lại là một năm tiếp tục khó khăn đối với thị trường nói chung và 

đối với Công ty nói riêng . Với kết quả kinh doanh bị âm nhiều của năm 2020, Hội 
đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dự kiến không chi trả cổ tức năm 

2021 và quyết định cụ thể việc chi trả cổ tức năm 2021 sẽ được HĐQT xem xét và 

trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

      Trân trọng kính trình./. 

                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
                                                  CHỦ TỊCH  

 
 
 
 

                                                        LÊ MẠNH THƯỜNG 
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