
Thư mời tham dự hội thảo 

“Giới thiệu Sàn giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và 
cách thức IPO tại Hàn Quốc” 

Được thực hiện bởi công ty TNHH PwC Việt Nam 
và Sở giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX)

Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) có gì? 

• Là một sàn giao dịch với mục đích là cầu nối tài chính cho khu vực Đông Bắc Á, 
KRX mang đến lợi ích cho các công ty tìm kiếm cơ hội Phát hành chứng khoán 
lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc niêm yết lần hai.

• KRX có giá trị định giá cao, tính thanh khoản cao, chi phí phát hành IPO thấp 
hơn so với các sàn chứng khoán khác. Đồng thời thủ tục niêm yết lần hai được 
đơn giản hóa nhằm hỗ trợ cho các công ty “blue-chip” đã niêm yết trên sàn 
chứng khoán Việt Nam.

• Trong số các công ty niêm yết tại KRX, các công ty có giá trị cao là các công ty 
trong những ngành trọng yếu tạo ra sự phát triển kinh tế quốc gia, trong 
các hoạt động công nghiệp và trong các ngành đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
của người tiêu dùng. Những ngành này bao gồm: năng lượng, truyền thông, xây 
dựng, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên nông ngư nghiệp.
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Thời gian: Ngày 31/8/2016 (thứ 4), 10:30 – 15:00   

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Asiana Saigon (Phòng Phú Quốc)

Phí tham dự: Miễn phí tham dự |         Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chương trình

Ai là diễn giả?

• Ông Ki Won Kang, Chủ tịch Sở giao 
dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX)

• Các ngân hàng đầu tư uy tín, các 
công ty kiểm toán, luật và quỹ đầu 
tư mạo hiểm của Hàn Quốc 

• Các chuyên gia tư vấn tài chính đến 
từ PwC Hàn Quốc và PwC Việt Nam

Những ai nên tham dự?

• Các công ty có ý định đầu tư vào thị 
trường chứng khoán Hàn Quốc, tìm 
kiếm cơ hội IPOs hoặc niêm yết lần 
hai;

• Các công ty muốn tìm hiểu rõ hơn 
về thị trường tài chính Hàn Quốc.

Thời gian Chương trình Diễn giả

10:30 Khai mạc Chủ tịch KRX

10:50 Giới thiệu Sàn giao dịch Chứng khoán 
Hàn Quốc (KRX) và thủ tục niêm yết

KRX

11:05 Tổng quan về thị trường IPO, Vai trò của 
Trưởng ban, Các tài liệu cần chuẩn bị 
khi niêm yết trên KRX dành cho các 
công ty Hoa Kỳ 

Ngân hàng Đầu tư

Giải lao (Hỏi đáp, giao lưu)

11:20 Các vấn đề pháp lý liên quan tới IPO Công ty Luật

11:35 Các vấn đề báo cáo tài chính cho IPO PwC Hàn Quốc

12:00 Ăn trưa

13:30 Gặp gỡ, thảo luận trực tiếp với diễn giả
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Đăng ký tham dự

© 2016  PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd. All rights reserved. PwC refers to the Vietnam member firm, and may 
sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity.  Please see www.pwc.com/structure for 
further details.

• Miễn phí tham dự.

• Quý khách vui lòng đăng ký trước ngày 
24/8/2016 về địa chỉ sau:

Email: vn.marketing@vn.pwc.com

ĐT: +84-8 3823 0796, máy lẻ: 4696 (cô Thiên 
Nga)

• Vui lòng cung cấp các thông tin sau:

Tên người tham dự:

________________________________________________________________

Chức vụ: 

________________________________________________________________

Công ty:

_______________________________________________________________

Địa chỉ công ty:

_______________________________________________________________

Email:

_______________________________________________________________

Số điện thoại: 

________________________________________________________________
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