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            Số:  

 Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2011 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Năng lượng Việt Nam; 

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty. 

Kính thưa quý vị cổ đông! 

Thị trường chứng khoán là một thể chế tài chính bậc cao và việc niêm yết trên thị 
trường chứng khoán là xu thế phát triển tất yếu của các doanh nghiệp. Thị trường 
chứng khoán Việt Nam tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã đạt được những thành tựu 
đáng kể góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế cũng như các doanh 
nghiệp. Khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Năng lượng Việt Nam (V-POWER) sẽ có những lợi ích như sau: 

 Thuận lợi hơn trong việc huy động vốn; 

 Gia tăng vị thế và uy tín của Công ty; 

 Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty; 

 Tăng cường tính minh bạch trong công tác điều hành, quản lý Công ty. 

Sau khi nghiên cứu và cân nhắc kỹ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ 
trương niêm yết cổ phiếu của V-POWER trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội bởi 
một số lý do sau đây: 

 Cổ phiếu V-POWER đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được niêm yết trên Sở 
GDCK Hà Nội; 



 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có quy mô lớn hơn và thu hút được sự chú ý 
của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường tài chính. Do vậy, việc 
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ giúp tăng tính thanh khoản 
cho cổ phiếu Công ty; 

 Việc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ giúp thương hiệu V-
POWER có cơ hội cạnh với những tên tuổi lớn nhất trên thị trường chứng 
khoán, là động lực mới cho sự phát triển của Công ty. 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

 Lựa chọn thời điểm niêm yết phù hợp trong năm 2011; 

 Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết phù hợp; 

 Tiến hành các công việc chuẩn bị cần thiết và chuẩn hoá các điều kiện niêm 
yết; 

 Xây dựng Bản cáo bạch và Hồ sơ xin phép niêm yết; 

 Tiến hành các công việc có liên quan khác. 

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

Trân trọng cảm ơn! 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             CHỦ TỊCH 

 

 

          

           Nguyễn Văn Anh 
 

 


