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Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: 

ĐVT: tỷ đồng 

* Lợi nhuận sau thuế trong năm 2022  5,203 

* Phân phối lợi nhuận  trong năm 2022  

- Trích quỹ đầu tư phát triển  Không trích 

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST),  0,520 

        -  Chia cổ tức năm 2022 3,447 

* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối  2,116 

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:        cổ phần, chiếm tỷ lệ  100%. 

1. Thông qua kế hoạch năm 2023 - Phân phối lợi nhuận năm 2023 

 Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau: 

Tổng doanh thu (tỷ đồng)  42 

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)  4 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)  38 

 Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau: 

Trích quỹ đầu tư phát triển  Theo quyết định của HĐQT  

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi  10% LNST  

Tỷ lệ cổ tức bằng tiền  

 

 

 

Tối thiểu 15%  vốn điều lệ  

(Uỷ quyền HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức, 

và quyết định nguồn chi trả cổ tức) 

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:                    cổ phần, chiếm tỷ lệ  100%. 

2. Thông qua tờ trình Chi trả cổ tức, trích Quỹ đầu tư phát triển cho năm tài chính 2023: 

Đại hội thống nhất thông qua: 

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 là: tối thiểu 15 % / vốn điều lệ 

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức chi trả cổ tức tạm ứng 2023; trích Quỹ đầu 

tư phát triển năm 2023. 

-    Nguồn cổ tức chi trả gồm có lợi nhuận còn lại của năm 2022, 2023. 

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ  100%. 

3. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023: 

Đại hội thống nhất thông qua danh sách dự kiến công ty kiểm toán tham gia kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2023: 



- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC 

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 công ty kiểm toán phù hợp để thực hiện quyết định này. 

Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:                   cổ phần, chiếm tỷ lệ  100%. 

4. Thông qua tờ trình Tổng mức thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

năm 2023 

Đại hội thống nhất thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như 

sau: 

- Tổng mức thù lao :  734.500.000 đồng   

                               (Bảy trăm ba mươi bốn triệu năm trăm  ngàn đồng) 

- Lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:  3,5% lợi nhuận sau thuế 

      Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là:             cổ phần, chiếm tỷ lệ  100%. 

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị Quyết này. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mắt kính 

Sài Gòn thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2023. 

Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Mắt kính Sài Gòn thông qua 

Website: www.saigonoptic.com hoặc www.saigonoptic.com.vn 

Thay mặt ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

DS. LÂM KIM KHOA 
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