
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
(V/v: Niêm yết cổ phiếu) 

- 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 29/6/2006 của Quốc hội và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Sông Hồng được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 10/5/2010. 
 
Kính thưa quý vị Cổ đông ! 

Nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu Tổng công ty trên thị trường và nâng cao tính thanh 
khoản của cổ phiếu Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu 
của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau: 

1. Niêm yết Cổ phiếu Tổng công ty CP Sông Hồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm xin 
phép niêm yết. 

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. 

- Thời gian niêm yết dự kiến: trong giai đoạn 2011 – 2012. 

2. Ủy  quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan 
Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty chuẩn bị các thủ tục xin 

phép niêm yết, quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại 
lợi ích cao nhất cho cổ đông của Tổng công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân 
thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 
      Trân trọng cảm ơn! 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT.TCT 
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                          Hà Nội, ngày  13   tháng  06  năm 2011 


