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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI 

BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

GPKD: 28/GP/KDBH do BTC cấp ngày 

15/11/2004 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------  ---------------- 

     Số:    /2021/NQ-ĐHĐCĐ                       

 

Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021   

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM 

 

Căn cứ: 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty Pricewaterhouse 

Coopers Việt Nam:  

1.1. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng năm 2020:  Một số chỉ tiêu chính  

- Tổng tài sản:         6.738.339.754.726 VND 

- Vốn chủ sở hữu:    2.939.019.563.283 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:   1.462.663.091.732 VND 

Dự phòng Nhận TBH:      3.005.513.010.359  VND 

 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 2020 

 (VND) 

Doanh thu phí nhận Tái bảo hiểm     2.447.705.160.831  

Phí giữ lại     1.496.905.479.188  

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính và hoạt động khác        348.633.695.127  

Lợi nhuận trước thuế 357.213.558.314  

 Trong đó, lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá (không được dùng 

để chia cổ tức) 
         (1.152.489.427) 
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Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.  

 

1.2. Phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020: Một số chỉ tiêu chính : 

- Tổng tài sản:         6.975.739.928.429 VND 

- Vốn chủ sở hữu:   3.145.282.946.583 VND 

- Dự phòng nghiệp vụ: 

Dự phòng Nhượng TBH:  1.462.663.091.732 VND 

Dự phòng Nhận TBH:     3.005.513.010.359 VND 

 

Điều 2: Phê duyệt phương án phân phối lợi tức năm 2020, nội dung chủ yếu như sau: 

2.1 Các chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2020: 

 

Chỉ tiêu lợi nhuận Số tiền (VND) 

Lợi nhuận còn lại tại ngày 1/1/2020 437.390.912.101 

- Lợi nhuận được phân phối 361.196.346.328 

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 76.194.565.773 

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2020 291.091.852.398  

- Lợi nhuận được phân phối 292.244.341.825  

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)  (1.152.489.427) 

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 31/12/2020 728.482.764.499  

- Lợi  nhuận được phân phối 653.440.688.153  

- Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá) 75.042.076.346  

 

2.2 Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020: 

 

Phân phối lợi nhuận sau thuế 2020 Số tiền (VND) 

Trích lập Quỹ phát triển kinh doanh (2% Lợi nhuận sau thuế) 0 

Quĩ khen thưởng (1,5% Lợi nhuận sau thuế)               4.383.665.127  

Quĩ Phúc lợi Tổng Công ty (01 tháng lương thực hiện)               4.594.975.696  

Chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 20%)           196.613.905.500  

Lợi nhuận còn lại           522.890.218.176  
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 Lợi nhuận được phân phối           447.848.141.830  

 Lợi nhuận không được phân phối (chênh lệch tỷ giá)             75.042.076.346  

 

(Mức trích lập các quĩ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại Nghị quyết số 07/NQ-

ĐHĐCĐ/2006  và sửa đổi một số điểm theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2008) 
 

Điều 3: Phê duyệt thù lao (bao gồm cả thuế) của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ thư ký Hội 

đồng quản trị năm 2019: 2.134.123.747 VND. (Mức chi thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị 

quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ). 
 

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 bao gồm các chỉ tiêu chính như sau: 

              Đơn vị Tr. VND 

Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2020 Tăng trưởng 

Doanh thu phí nhận    

- Các nghiệp vụ TBH cốt lõi 

- Nghiệp vụ PA 

1.709.253 

310.000 

1.612.503 

835.202 

6,0% 

-62,9% 

Lợi nhuận trước thuế  377.000 357.214 5,5% 

- Lợi nhuận không bao gồm CLTG 

- Chênh lệch tỷ giá 

377.000 

Chưa xác định 

358.366 

(1.152) 

5,2% 

 

Tỷ lệ cổ tức  12% 15%  

 

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 (báo cáo đính kèm). 
 

Điều 6: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát 2020 (báo cáo đính kèm). 
 

Điều 7: Thông qua phương thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021: 

7.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2021, 

bao gồm các công ty sau: 

1. Công ty KPMG Việt nam 

2. Công ty Deloitte Việt Nam 

3. Công ty Ernst & Young Việt Nam  

4. Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam 

7.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh 

sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.  
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Điều 8: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ 2021:  

 

Tên cổ phiếu 

Mã cổ phiếu 

Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 

VNR 

Mệnh giá  10.000 đồng/cổ phiếu 

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 

Đối tượng và hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Cổ đông 

có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh 

sách phân bổ quyền) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu. 

 Tỷ lệ thực hiện 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được quyền 

nhận 15 cổ phần mới) 

Nguồn sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần 196.613.900.000 đồng. 

Phương án sử dụng vốn sau đợt phát 

hành 

Hạn chế chuyển nhượng 

 

 

Thời gian thực hiện 

 

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ 

phiếu lẻ (nếu có)  

Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của 

VINARE. 

Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển 

nhượng. 

Sau khi được chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền. Dự kiến trong năm 2021. 

Phần lẻ cổ phần phát sinh (phần thập phân phát sinh) do 

làm tròn khi chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ sẽ được hủy 

bỏ coi như không phát hành. Cổ phiếu lẻ phát sinh do gộp 

các phần lẻ cổ phần sẽ được hủy bỏ, coi như không phát 

hành. 

 

Điều 9: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi của Tổng công ty cổ phần Tái 

bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Điều lệ đính kèm). 
 

Điều 10: Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty của Tổng công ty cổ phần Tái 

bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm). 
 

Điều 11: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần 

Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm). 
 

Điều 12: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần Tái 

bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Quy chế đính kèm). 

 

Điều 13: Bầu ông … giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Tái bảo 

hiểm quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024. 
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Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị và các cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./. 

 

 

Nơi nhận:  

- HĐQT, BKS, BGĐ 

- Lưu: Thư ký HĐQT, KT, ĐT 

                                                

                                                T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                              CHỦ TỊCH 

                                                            

 

 

                                                             Nguyễn Anh Tuấn 

 


