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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 14/2017/TTr - HĐQT Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v: thay đổi một số nội dung Chiến lược kinh doanh 2016 - 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

 

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua chiến lược 

kinh doanh năm 2016 - 2020. Qua hơn 01 năm triển khai chiến lược kinh doanh 2016-

2020, đánh giá tình hình thực hiện cũng như các cơ hội thị trường và đồng thời để thực 

hiện triển khai các sản phẩm mới cho thị trường chứng khoán phái sinh, phát hành 

chứng quyền có bảo đảm, HĐQT Công ty đề xuất ĐHĐCĐ điều chỉnh nội dung chiến 

lược kinh doanh 2016 – 2020 về định hướng chiến lược đầu tư, cụ thể như sau: 

1. Chiến lược đầu tư đã thông qua tại ĐHĐCĐ 2016: 

Chiến lược đầu tư tự doanh thận trọng: vốn đầu tư tự doanh không vượt quá 30% 

vốn chủ sở hữu. 

2. Chiến lược đầu tư đề xuất điều chỉnh: 

Chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn. 

Lý do đề xuất điều chỉnh: Nhằm tận dụng các cơ hội từ thị trường chứng khoán 

và phù hợp với nhu cầu triển khai kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng 

quyền có bảo đảm để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao tỷ suất lợi 

nhuận/vốn để gia tăng giá trị cho cổ đông của Công ty.  

Với việc triển khai chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt, Hội đồng quản trị sẽ 

bám sát diễn biến thị trường để chỉ đạo Công ty triển khai hoạt động đầu tư một cách 

chặt chẽ, tuân thủ các giới hạn về hạn mức theo các quy định pháp luật hiện hành và 

các nguyên tắc về quản trị rủi ro nhằm bảo toàn và gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu của 

cổ đông.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  

 

            Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, Thư 

ký Cty. 
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