Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CÔNG TY CP TM – XNK THIÊN NAM

TỜ TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
V/v: Đề nghị tham gia công tác xã hội từ thiện năm 2021
Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ
phần TM-XNK Thiên Nam (Thiên Nam Group) đã thống nhất cho trích từ phần lợi nhuận
sau thuế còn lại của năm 2020 chi cho hoạt động từ thiện là 1.000.000.000 đồng. Trong năm,
số tiền đã chi cho hoạt động từ thiện là 1.000.000.000 đồng, cụ thể chi vào các khoản sau:
- Ủng hộ đồng bào Miền Trung bị thiên tai lũ lụt (Hà Tĩnh, Q10-HCM): số tiền 350
triệu đồng
- Chăm lo cho người nghèo ở Bến Tre; hỗ trợ 20 sổ BHXH cho người nghèo ở quận 10;
chăm lo cho CBNV Công ty bệnh hiểm nghèo, khó khăn trong cuộc sống: số tiền 220 triệu
đồng.
- Chăm lo Tết Canh Tý cho cựu tù binh thành phố HCM, người nghèo tại địa phương
quận 10, liên đoàn lao động & Hội liên hiệp phụ nữ quận 10 (công nhân, phụ nữ nghèo, hộ
nghèo…), …: số tiền gần 290 triệu đồng.
- Tiếp tục đồng hành chương trình “Hành trình những cây cầu” đã ủng hộ xây 3 cầu ở
Cà Mau với số tiền 140 triệu đồng.
Với truyền thống tương thân tương ái, cùng san sẻ khó khăn với cộng đồng và xã hội đã
được Thiên Nam Group vun đắp từ nhiều năm qua. Trong năm 2021, Công ty mong muốn
sẽ tiếp tục đóng góp, chăm lo và chia sẻ nhiều hơn nữa với xã hội và cộng đồng trong các
hoạt động thường niên; và sẽ tiếp tục đồng hành chương trình “Hành trình những cây cầu”
với mong muốn gởi gắm tình yêu thương, chia sẻ tới người dân và các em học sinh vùng quê
nghèo còn đang gặp khó khăn.
Vì vậy, trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông
đồng ý cho trích từ phần lợi nhuận sau thuế của năm 2021 trước khi trích lập các quỹ và cổ
tức để tham gia công tác xã hội từ thiện 2021 với mức chi là 1 tỷ đồng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.
Trân trọng kính trình.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021
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