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TỜ TRÌNH 

 (V/v bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của 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; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. 

Kính thưa Đại hội cổ đông, 

Căn cứ kế hoạch tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, Công ty dự kiến 

tăng quy vốn điều lệ thêm 1.500.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm tỷ đồng) để 

bổ sung nguồn vốn hoạt đồng kinh doanh của Công ty và đón đầu nhiều cơ hội khi thị trường 

chứng khoán đang trên đà phát triển, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua 

việc bổ sung các nghiệp vụ kinh doanh sau khi Công ty đáp ứng các yêu cầu về vốn và các quy 

định khác theo quy định của Pháp luật hiện hành. Cụ thể: 

1. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán 

2. Bổ sung nghiệp vụ Kinh doanh chứng khoán phái sinh vào nghiệp vụ kinh doanh 

chứng khoán, bao gồm các nghiệp vụ sau: 

- Thực hiện kinh doanh chứng khoán phái sinh (bao gồm các hoạt động: Môi giới chứng 

khoán phái sinh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh, Tự doanh chứng khoán phái 

sinh); 

- Thực hiện hoạt động dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; 

- Các hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Bổ sung các nghiệp vụ khác (nếu có) ngay khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định pháp 

luật hiện hành về kinh doanh chứng khoán 

4. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị: 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chủ động đầu tư và hoàn thiện cơ sở 

hạ tầng, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và các ban ngành liên quan để thực hiện thành công việc bổ sung nghiệp 

vụ kinh doanh chứng khoán nêu trên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sau khi được chấp thuận 

nghiệp vụ kinh doanh mới và tiến hành báo cáo ĐHCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất 

 



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

Trân trọng. 
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