
 

Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế 2021 

                                                    Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021 

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022 thông qua) 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình 

kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận như sau: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền 

1 Lợi nhuận sau thuế 2021 có thể trích lập các quỹ   
                            

1.588,21  

2 Tổng quỹ phải chia   270,00   

  2.1. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% 79,41  

  2.2. Quỹ dự phòng tài chính 10% 158,82  

  2.3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 2% 31,76  

3 Lợi nhuận còn lại của năm 2021   1.318,21  

4 

Lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng (sau 

khi đã trừ đi 2.256,1 tỷ sử dụng để phát hành cổ phiếu 

thưởng 35% vào ngày 11/02/2022)   
42,06  

5 Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối   1.360,27  

6 Mức cổ tức tối đa có thể chia 14,45%  

7 Đề xuất mức chia cổ tức bằng cổ phiếu  10% 940,95 

8 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau chia cổ tức bằng cổ phiếu  419,33 

 

Hội đồng Quản trị đề xuất sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 

và các năm trước để chia cổ tức bằng cổ phiếu với mức chia 10% phù hợp với kết quả kinh doanh, 

nhu cầu cổ tức của cổ đông và định hướng của Ngân hàng Nhà nước đồng thời tăng cường năng 

lực tài chính cho Ngân hàng (Tờ trình và Phương án tăng mức vốn điều lệ trong đó có việc phát 

hành cổ phiếu để trả cổ tức được trình đồng thời với Tờ trình này). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 

sau thuế năm 2021 như trên và giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              CHỦ TỊCH 
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