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Kính thưa:   - Quý vị đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Quý cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Nước Trong 

 

Thưa các Quý vị đại biểu và khách quý  

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Công ty Cổ phần Thủy điện Nước 

Trong nói lời cảm ơn đến Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã lãnh đạo, 

quan tâm, hợp tác và giúp đỡ để Công ty chúng tôi được chính thức khai trương 

niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày hôm nay. 

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Công ty chúng tôi, nó đánh dấu 

sự trưởng thành về mọi mặt, cả về kinh doanh lẫn quản trị, là kết quả của sự 

phấn đấu bền bỉ, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, kiên định hướng tới mục 

tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững và toàn diện. 

Đây cũng là mốc son trong quá trình thực hiện công khai hoá, minh bạch 

hoá trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện 

tốt nhất các quyền của mình theo quy định của Pháp luật. 

Chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng việc khai trương niêm yết chỉ là 

bước bắt đầu. Chúng tôi cần phải chăm lo và phấn đấu không ngừng mới có thể 

đảm bảo cổ phiếu của mình đứng vững trên sàn trước những thử thách khốc liệt 

của thương trường. 

Những năm qua, trong điều kiện nền kinh tế thị trường còn nhiều khó 

khăn, Công ty đều đã vượt qua và đến ngày hôm nay chính thức khai trương 

niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chúng tôi tin tưởng 

rằng Công ty sẽ có đủ nghị lực để tiếp tục xây dựng phát triển Công ty, để cổ 

phiếu Công ty đứng vững và có vị thế ngày càng tốt hơn. 

Ngoài ra, Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp 

luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để 

phấn đấu đạt được các mục tiêu đề ra. 

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Chúc các quý vị sức 

khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


