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 An giang, ngày 14 tháng 04 năm 2016 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 

năm 2010; 

- Nghị định số 58/2012 NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

-  Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP , ngày 26 tháng 06 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng 

dẩn chào bán chứng khoán ra công chúng , chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát 

hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, và chào mua công khai 

cổ phiếu; 

-  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang. 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua phương án niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khóan 

Hà Nội (HNX) như sau: 

1. Tùy tình hình thị trường chứng khoán, tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ 

phiếu Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang tại Sở giao dịch chứng khóan Hà 
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- Số  lượng cổ  phiếu niêm yết: toàn  bộ  số lượng cổ phiếu tương ứng với vốn 

điều lệ thực góp . 

- Thời gian dự kiến niêm yết: Năm 2016 

- Tỷ  lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành: 100% 

2. Ủy  quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện niêm yết, 

thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(UPCOM) và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của 

công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

  Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

         - HĐQT,BKS;                                          CHỦ TỊCH  

 - Cổ đông công ty; 

 - Lưu VT.          (ĐÃ KÝ) 

 

       

            Nguyễn Thế Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 


