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TỜ TRÌNH 

 (V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty) 

    Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

                                             Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội 

dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký 

Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng; 

- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt 

động của công ty chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín. 

Trong năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh 

mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường, mở ra nhiều cơ 

hội phát triển cho các Công ty chứng khoán nói chung và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân 

hàng Sài Gòn Thương Tín nói riêng. Hướng tới mục tiêu nắm bắt các cơ hội tăng trưởng, đồng 

thời nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Hội đồng quản trị nhận 

thấy việc tăng nguồn lực vốn để đáp ứng các yêu cầu nêu trên của Công ty là nhu cầu tất yếu. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Chứng khoán Ngân hàng Sài 

Gòn Thương Tín kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022 của Công ty. (Phương án chi tiết đính kèm). 

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

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT; BKS; BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

PHAN QUỐC HUỲNH 

 


