
CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAMBOO CAPITAL 

 

 

 

Số:  05  /2018/TT-HĐQT-BCG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày  04  tháng  06  năm 2018 

 
 

 

TỜ TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP BAMBOO CAPITAL 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

ban hành ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital (“Công ty”);  

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía 

Nam (AASCS). 

Từ năm 2017, chiến lược kinh doanh của Công ty là tập trung vào phát triển các dự án 

dài hạn như bất động sản và năng lượng mặt trời, đây là các dự án cần nhiều thời gian và 

nguồn kinh phí lớn để thực hiện. Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt 

các dự án đang triển khai, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau :  

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (BCTC hợp nhất)   : 59.668.154.955 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Cty mẹ (BCTC hợp nhất)  : 13.615.007.563 đồng 

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 (BCTC hợp nhất) :  

32.392.182.233 đồng 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)     : không trích 

- Trích quỹ đầu tư phát triển (%)     : không trích 

- Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (% )   : không trích 

- Chia cổ tức        : không chia 

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