CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
Số: 05/2017/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày ….tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v lưu ký/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành để hoán đổi 5.015.020 cổ phần
đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
➢ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
➢ Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông
qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu như sau:
Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ
số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành
của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
Vấn đề 2: Tổ chức thực hiện
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
-

Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo
đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng
khoán Tp.HCM.

-

Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành
cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện
hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ VINH

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

