BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY MẸ -TẬP ĐOÀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày
tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập
trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch.
Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn CNCSVN
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 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;
Căn cứ Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 2090/QĐTTg ngày 26/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty
mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
Căn cứ tình hình thực tế, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công
ty mẹ - Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản
trị căn cứ vào tình hình thực tế để Quyết định thời gian thực hiện niêm yết cổ
phiếu GVR của Công ty mẹ - Tập đoàn tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố
Hồ Chí Minh.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Nơi nhận:
-

Quý Cổ đông;
Đại hội đồng cổ đông;
Lưu: VT, TCKT.
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