Quan hệ cổ đông giữ vai trò then chốt trong huy động vốn

(HQ Online)- Ngày 16-10, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM phối hợp Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng tổ chức hội thảo “Hoạt động quan hệ cổ
đông”, tập trung vào chuyên đề quản trị hướng tới tăng trưởng bền vững từ góc độ chuyên nghiệp hóa quan hệ giữa nhà đầu tư và DN.
Hội thảo có dự tham dự của đông đảo lãnh đạo các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết, những năm gần đây, quan hệ cổ đông đã không
còn là khái niệm xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam, song quan hệ cổ đông vẫn chưa nhận được sự chú trọng cần thiết.
Ông Goh Keat Jin, Thành viên Hội đồng Thành viên, Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng cũng cho rằng, thị trường chứng khoán là nơi đáp ứng nhu
cầu vốn cho tăng trưởng bền vững trong tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, để khai thác nguồn vốn trong và ngoài nước hiệu quả, Việt Nam cần có một thị
trường sôi động và có tính thanh khoản cao. Để đạt được điều này thì việc cung cấp thông tin và minh bạch hóa dữ liệu là điều hết sức cần thiết. Chính vì
vậy quan hệ cổ đông đóng vai trò chìa khóa, là chức năng then chốt đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết hoặc có kế hoạch niêm yết.
Các chuyên gia tham dự hội thảo cũng đánh giá, hoạt động quan hệ cổ đông sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới các nhà đầu tư dài hạn, tối đa hóa
giá trị của cổ đông và giảm chi phí vốn của công ty, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và tăng sức cạnh tranh trong việc thu hút vốn, nhà đầu tư. Theo đó,
minh bạch và tin cậy là yếu tố quan trọng trong quan hệ cổ đông. Các thông tin doanh nghiệp cung cấp cho cổ đông cần kịp thời và chính xác, đảm bảo
tính thống nhất và liên tục của thông tin.

