
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA 

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam 

Tel:  0825528745       Email: vinainvest.info@gmail.com                    Website: vinainvest.com.vn 

 

                        Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

TỜ TRÌNH SỐ 03 

      V/v Đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE 

 

 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba 

 

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;  

- Căn cứ tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu 

tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”). 

 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề xuất công việc chuyển sàn 

giao dịch từ HNX sang HOSE của Công ty như sau: 

1. Báo cáo công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2020 

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-VNTB, ngày 20/08/2019 thông qua việc 

Công ty chuyển Sở giao dịch chứng khoán đang niêm yết là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE). Tuy nhiên, căn cứ Điều 53 

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, ban hành ngày 20/07/2012 “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 luật chứng khoán” 

yêu cầu điều kiện để được niêm yết trên sàn HOSE là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại  

thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán. 

 

- Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ đăng ký của Công ty là 115 tỷ đồng. Vốn điều lệ thực 

góp là 114 tỷ đồng (<120 tỷ đồng). Do vậy, Công ty chưa đủ điều kiện niêm yết trên sàn HOSE 

trong năm 2020. 

 

2.  Đề xuất công việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2021 

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Đề xuất tiếp tục thực hiện thay đổi niêm yết cổ phiếu 

từ sàn HNX sang sàn HOSE trong năm 2021, sau khi Công ty đủ điều kiện chuyển sàn theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 

Trân trọng cảm ơn! 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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