
 

 
  

Số: 10/2022/KSB/ĐHĐCD                               Thuận An, ngày…… tháng 5 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH 
PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC  

(Trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu) 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây 
dựng Bình Dương. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 
kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương 
án trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau: 

I. PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021  

1. Tổng mức trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu: 20% Vốn điều lệ. 

2. Hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu  

3. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC lũy kế đến 
thời điểm 31/12/2021. 

4. Thời gian chi trả cổ tức trong năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. 

II.  PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC 

1 Tổ chức phát hành : 
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình 
Dương 

2 Vốn điều lệ trước phát hành : 766.312.020.000 đồng 

3 
Số lượng cổ phiếu trước phát 
hành 

: 76.631.202 cổ phiếu 

4 Số cổ phiếu đang hưu hành : 76.295.802 cổ phiếu 

5 Cổ phiếu quỹ : 335.400 cổ phiếu 
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6 Tên cổ phiếu phát hành : 
Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây 
dựng Bình Dương 

7 Mã cổ phiếu : KSB 

8 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông 

9 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu 

10 Số lượng CP phát hành : 15.259.160 cổ phiếu 

11 
Tổng giá trị phát hành theo 
mệnh giá 

: 152.591.600.000 đồng 

12 Tỷ lệ phát hành : 
20% (Số lượng cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ 
phiếu lưu hành) 

13 Tỷ lệ thực hiện quyền 

 

 

: 

Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện 
quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được 
hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền 
nhận cổ tức sẽ được nhận 2 cổ phần mới phát 
hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính 
đến hàng đơn vị 

14 Nguồn vốn phát hành : 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 
thời điểm 31/12/2021 

15 Thời gian dự kiến phát hành 
 

: 
Từ Quý II/2022 đến Quý IV/2022 sau khi được 
ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận 

16 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ 

 

 

 

 

: 

Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện 
việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông 
nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị 
theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập 
phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ 

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực 
hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 
2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được 
nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là 2.222/10*2 = 
444,4 cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số 
cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ 
tức là 444 cổ phần. 
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III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các 
thủ tục liên quan đến phương án trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu nêu trên, 
bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: 

1. Thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện 
hữu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành. 

2. Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước 
(UBCKNN) để được cấp phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 

3. Thực hiện hồ sơ và các thủ tục liên quan với Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam (VSD)/Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) để triển khai việc chi 
trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sau được UBCKNN chấp thuận, bao gồm các công việc: 
(i) Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền; (ii) Ngày giao dịch cuối cùng phân bổ 
quyền; (iii) Niêm yết bổ sung cổ phiếu. 

4. Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.  

5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát 
hành: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh 
Bình Dương , sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật. 

6. Các vấn khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua./. 
 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

Phan Tấn Đạt 

 

 


