
 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu 

TỜ TRÌNH ðẠI HỘI CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
Tờ trình số: 04/HðQT/2010 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006; 

- Căn cứ ðiều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu; 

- Căn cứ Nghị quyết ðại hội ñồng cổ ñông Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc ðẩu số 
01/NQ-ðHCð-2008 ngày 12/04/2008, 

 

Nội dung trình:  
Xin ðại hội ñồng Cổ ñông phê duyệt chủ trương niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch  

 

Tại ðHCð năm 2008, các cổ ñông ñã phê duyệt lộ trình tăng vốn và niêm yết cổ phiếu của công ty 

trên một trong hai sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam. Hội ñồng quản trị khi ñó ñã trình ðại 

ñội cổ ñông lộ trình niêm yết trong giai ñoạn 2008-2010 và ñã ñược ðại hội cổ ñông phê duyệt các 

việc sau: 

 

- Ủy quyền cho HðQT quyết ñịnh thời ñiểm phù hợp trong các năm 2008-2010 ñể ñăng ký 

niêm yết trên sàn giao dịch ñể ñảm bảo tốt nhất quyền lợi của công ty và cổ ñông; 

- Ủy quyền cho HðQT quyết ñịnh ñịa ñiểm niêm yết phù hợp ñể ñăng ký niêm yết; 

- Giao HðQT thực hiện việc niêm yết chứng khoán tập trung nếu và khi nhà nước ban hành 

quy ñịnh về việc quản lý cổ phiếu OTC. 

 

Tuy nhiên, tới thời ñiểm diễn ra ðại hội ñồng cổ ñông năm 2010 này, do công ty vẫn chưa hoàn tất 

việc phát hành thêm cổ phần và tăng vốn lên ñủ mức vốn ñiều lệ yêu cầu là 80 tỷ, do ñó Hội ñồng 

quản trị xin trình lại ðại hội cổ ñông lộ trình mới như sau: 

 

1. Công ty sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của Việt Nam ngay sau khi thực hiên và 

hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn lên ñủ 80 tỷ ñồng (theo tờ trình số 03/HðQT/2010 

về các chương trình tăng vốn năm 2010) 

 

2. Ủy quyền cho HðQT công ty ñược thay mặt ðại hội ñồng cổ ñông thực hiện các việc sau: 

- Lựa chọn ñơn vị tư vấn. 

- Lựa chọn Sở giao dịch (Sở giao dịch CK TP HCM hoặc Sở giao dịch CK HN) ñể niêm yết. 

- Lựa chọn thời ñiểm và lộ trình niêm yết chi tiết. 

- Thông qua bộ hồ sơ niêm yết 

- Các công việc và thủ tục khác cần thiết và có liên quan ñến việc niêm yết. 

 

Kính trình ðại hội ñồng cổ ñông thông qua, 
________________________________________________________________________________ 
 

Ngày         tháng 04 năm 2010 

Thay mặt HðQT 

 

 

 

Nguyễn ðức Quang, 

Chủ tịch HðQT 


