Số: 16/2021/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
V/v chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 17/06/2020;
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 26/11/2019;
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số
01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020,

Trong thời gian vừa qua, hoạt động giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HSX”) liên tục xảy ra hiện tượng bị quá tải dẫn đến bị nghẽn
lệnh, dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường chứng
khoán nói chung cũng như cổ đông của HSC nói riêng. Tình trạng này đã và đang ảnh hưởng
đến hoạt động kinh doanh của HSC:
-

Không đẩy được lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch của HSX

-

Hạn chế trong hoạt động tự doanh, phát hành chứng quyền, phòng ngừa rủi ro (hedging)
đối với danh mục đầu tư của Công ty

Trong thời gian chờ HSX hoàn thiện hệ thống công nghệ mới, để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông
và nhà đầu tư HSC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc
ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định
các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HSX sang giao dịch tại HNX và
chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào
hoạt động.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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