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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỨNG KHOÁN KIM LONG 

Số:  1302-2/2014/TTr-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chứng khoán ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về thành lập và hoạt động Công ty 
chứng khoán ngày 30/11/2012; 

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định về quản trị công ty áp dụng 
cho các công ty đại chúng ngày 26/07/2012; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long. 

Ban tổ chức Đại hội cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 thông 
qua một số nội dung như sau: 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2013, định hướng 

phát triển và nhiệm vụ năm 2014: 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2013, định hướng phát 
triển và nhiệm vụ năm 2014 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).  

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo năm 2013 của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Báo cáo 
đính kèm). 

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán 
BDO: 

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO tiến hành kiểm toán theo đúng 
chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long công bố theo quy 
định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.kls.vn từ ngày 16/01/2014 bao gồm: 

(1) Báo cáo của Kiểm toán viên; 

(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013; 

(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013; 
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(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; 

(5) Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu; 

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH kiểm toán BDO.  

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013; Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2014 
và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 như sau: 

STT Chỉ tiêu/Phương án phân phối Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế năm 2013 168.811.504.451 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2013  138.344.789.868 

3 Trích lập các quỹ 20.751.718.499 

3.1 Trích quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ 5% LNST của năm 2013 6.917.239.493 

3.2 Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LNST của năm 2013 6.917.239.493 

3.3 Trích quỹ phúc lợi 5% LNST của năm 2013 6.917.239.493 

4 LNST năm 2013 còn lại sau trích lập các quỹ 117.593.071.388 

5 LNST lũy kế còn lại của năm 2012 32.077.583.010 

6 LNST lũy kế đến hết năm 2013 149.670.654.398 

7 Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành 202.500.000 

8 Cổ phiếu quỹ 20.250.000 

9 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (được quyền nhận cổ tức) 182.250.000   

10 Trả cổ tức 8% 145.800.000.000   

11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (sau trả cổ tức) 3.870.654.398 

• HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực 
hiện việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt  (8%) cho các cổ đông theo các quy định hiện 
hành. 

• HĐQT kính trình ĐHĐCĐ cho phép tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông căn cứ thực tế 
kết quả kinh doanh 2014 trên báo cáo tài chính được kiểm toán với mức tối đa bằng 10% mệnh 
giá. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và tỷ lệ tạm ứng cổ tức thực tế 
theo hoạt động của Công ty. 

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thống 
nhất với BKS lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài 
chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà 
nước): 
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(1) Công ty TNHH kiểm toán BDO (BDO); 

(2) Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt Nam); 

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE); 

(4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C); 

(5) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam). 

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí 
kiểm toán, hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách công ty kiển toán độc lập được 
UBCKNN chấp thuận, … kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT trên cơ sở thống nhất với BKS lựa 
chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận 
của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu 
cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước). 

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo hướng dẫn 
tại thông tư số 210/2012/TT-BTC. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ 
Mẫu ban hành kèm theo thông tư  số 210/2013/TT-BTC. (Dự thảo Điều lệ đính kèm). 

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty theo hướng dẫn tại thông tư số 
121/2012/TT-BTC. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty theo hướng dẫn tại thông 
tư số 121/2012/TT-BTC (Dự thảo Quy chế quản trị Công ty đính kèm). 

8. Thông qua Quy trình nội bộ hướng dẫn thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ theo hướng dẫn tại thông tư số 210/2012/TT-BTC. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy trình nội bộ hướng dẫn thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long (nội dung chi tiết theo 
Quy trình đính kèm). 

9. Thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát theo hướng dẫn tại thông tư số 
210/2012/TT-BTC. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quy trình kiểm soát của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo Quy trình 
đính kèm). 

10. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 65% (trong trường hợp 
pháp luật cho phép). 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 65% (trong trường 
hợp pháp luật cho phép). Cụ thể, Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa 65% (sáu mươi lăm phần 
trăm) vốn điều lệ của KLS.  

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan trong Điều lệ Công ty, Giấy đăng 
ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động theo những nội dung có liên quan đến việc  tăng tỷ lệ sở hữu của 
nhà đầu tư nước ngoài lên 65% như đã nêu trên (trong trường hợp pháp luật cho phép). Đồng thời, ủy 
quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để tiến 
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hành điều chỉnh Đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động của Công ty theo quy định. 

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, kính trình 
Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng, 

Nơi nhận: 

– Các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2014; 

– Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; 

– Website KLS; 

– Lưu HC. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
(đã ký) 

Hà Hoài Nam 

 


