Số: 04.TT/ĐHĐCĐ/2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày
01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi
số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng
khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings,
Hiện nay cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings có mã chứng khoán là
PHC đang niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Bên cạnh HNX,
các doanh nghiệp và công chúng nhà đầu tư còn biết đến Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh (HSX) với quy mô thị trường – số lượng chứng khoán niêm yết – khối lượng giao
dịch lớn, tính thanh khoản cao hơn HNX.
Với lợi thế trên, các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu thường lựa chọn HSX để niêm yết cổ
phiếu nhằm nâng cao hình ảnh, thương hiệu và tính thanh khoản của cổ phiếu. Các nhà đầu tư
lớn, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng ưu tiên lựa chọn các doanh
nghiêp niêm yết trên HSX để đầu tư.
Sau khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng
Phục Hưng Holdings sẽ đủ điều kiện niêm yết tại HSX. Nhằm nâng cao hình ảnh, quảng bá
thương hiệu Công ty trên thị trường, đồng thời nâng cao thanh khoản cổ phiếu PHC, đem lại lợi
ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:
1. Chuyển niêm yết cổ phiếu PHC từ HNX sang niêm yết tại HSX;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết, thực hiện
thủ tục với các cơ quan có liên quan về việc chuyển niêm yết cổ phiếu PHC từ HNX sang
niêm yết tại HSX
Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.
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