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Số/No.: 03-2021/TTr-ĐHCĐ                                    Bình Dương, ngày      tháng     năm 2021 

            Binh Duong, dated                , 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 
ISSUE 

(V/v: Chuyển cổ phiếu của Công ty đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom 

sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) 

(With reference to the transfer of the Company's shares, which are currently on Upcom trading 

system to list on the Ho Chi Minh City Stock Exchange) 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG 

Attn: THE EGM OF AN CUONG WOOD-WORKING JSC 

− Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Pursuant to the Law on Enterprise 2020 and guiding documents; 

− Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Pursuant to the Law on Securities 2019 and guiding documents; 

− Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường; 

Pursuant to the current Charter of An Cuong Wood-Working Joint Stock Company; 

− Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, 

Pursuant on the actual situation of An Cuong Wood-Working Joint Stock Company,  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua phương án chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (Mã chứng khoán: 

ACG) đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau: 

The Board of Directors of the Company (“BOD”) presented to the Extraordinary General Shareholders 

Meeting (“EGM”) for approving to transfer the Company's shares (Ticker: ACG), which are currently 

on Upcom trading system to list on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) as follows: 

- Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu ACG trên hệ thống giao dịch Upcom và chuyển 

sang đăng ký niêm yết tại HOSE. 

Cancel the registration of all ACG shares on the Upcom trading platform and transfer these shares 

list on HOSE. 

- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: từ quý 2 năm 2022. Ủy quyền cho HĐQT 

và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ niêm yết. 

Expected time to submit listing application: from Q2 2022. To authorize the BOD and/or the 

Chairman of the BOD to choose an appropriate time to submit the listing documents. 

DỰ THẢO 
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- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên 

quan đến việc chuyển cổ phiếu Công ty đang đăng ký giao dịch trên Upcom sang niêm yết 

tại HOSE theo quy định pháp luật hiện hành. 

To assign the Chairman of the BOD to direct and implement necessary procedures for transferring 

the Company's shares, which are currently on Upcom trading system to list on HOSE in 

accordance with current law.  

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

Proposing that the EGM reviews and approves these above contents. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
On behalf of the BOD 

CHỦ TỊCH 
Chairman 

 

 

 

 

 

   LÊ ĐỨC NGHĨA 
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