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TỜ TRÌNH 

(V/v Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký 
niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; 

-  Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC, ngày 30/11/2012 về hướng dẫn thành lập và 
hoạt động công ty chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2016/TT-
BTC ngày18/1/2016; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings; 

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan 
đến việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại 
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 
vụ TNS Holdings, cụ thể như sau: 

1. Lợi ích của việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu:  

 Sau 5 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 
Holdings (“Công ty”) đã có những bước phát triển vững mạnh và khẳng định được vị trí của 
mình trên thị trường. Việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch 
chứng khoán đem lại những lợi ích sau: 

- Việc niêm yết cổ phiếu là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty, tạo 
dựng hình ảnh chuyên nghiệp về minh bạch tài chính khi niêm yết, tạo sức hấp dẫn 
cho các đối tác và khách hàng của Công ty; 

- Huy động vốn bằng cổ phiếu, trái phiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm 
đối tác chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh, tạo thêm nguồn lực cho Công ty.  

- Tạo sự thanh khoản cho cổ phiếu TNS để các cổ đông có điều kiện mua bán khi cần 
thiết, tạo công cụ huy động vốn cho các cổ đông thông qua hoạt động margin. 

- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra sức ép về quản trị, về 
minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ 
dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư 



mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới. 

2. Những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu 

 Nhằm tăng tính minh bạch về thông tin và khả năng thanh khoản của cổ phiếu Công 
ty, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình 
Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:  

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng 
ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng trình tự 
và thủ tục quy định của pháp luật. Cụ thể: Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).   

- Thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng 
khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX); tỷ lệ số cổ phần đăng ký niêm yết trên tổng số 
cổ phần đã phát hành là 100%;  

- Thời gian thực hiện niêm yết: sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, dự kiến trong năm 2018. 

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có 
liên quan đến việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với 
quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

  Trân trọng./. 
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