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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------o0o------- 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T; 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

Công ty năm 2019, 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế 

hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Diễn giải Đơn vị tính Giá trị 

1 Doanh thu thuần từ HĐKD Tỷ đồng 1.701,5 

2 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 169,9 

3 Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tỷ đồng 116,3 

4 Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ Tỷ đồng 92,0 

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 10,0% 

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu % 6,8% 

7 Cổ tức dự kiến %     0       

 

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2019, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn 

đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 

   Nguyễn Văn Sang 

 




