
BỘ TÀI CHÍNH 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 

 

Số: 1176/SGDHCM-NY 
V/v: Nhắc nhở CBTT QĐ HĐQT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
           

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2021 

    
Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 

 

Căn cứ quy định tại Điểm h và Điểm i Khoản 1, Điều 11, Thông tư 96/2020/TT-

BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời gian 24 giờ, kể 

từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: “1.h.Quyết định tham gia góp vốn thành lập, 

mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty 

liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết dẫn đến công ty đó 

không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết; 1.i 

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao 

dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có 

liên quan của công ty đại chúng” 

Căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 số 864/BC-CT 

ngày 29/07/2021 và căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021 của công ty 

TDH có các quyết định Hội đồng quản trị sau chưa công bố thông tin đến SGDCK 

TP.HCM bao gồm: 

Số Nghị quyết/Quyết định  Nội dung 

11/2021/BB-HĐQT ngày 

29/03/2021 

BB họp HĐQT v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng 

toàn bộ vốn góp tại Cty TNHH Song Hỷ Quốc Tế 

21/2021/BB-HĐQT ngày 

27/05/2021 

BB họp HĐQT v/v thông qua chủ trương bảo lãnh nghĩa 

vụ nợ 65 tỷ cho Cty TNHH SX Bao Bì Thiên Ý 

26/2021/BB-HĐQT ngày 

10/06/2021 

BB họp HĐQT v/v thông qua chủ trương cho Cty TNHH 

SX Bao bì Thiên Ý mượn tiền 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhắc nhở công ty và đề nghị công ty 

nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán đồng thời có 

công văn giải trình lý do gửi về SGDCK TP.HCM trước ngày 06/10/2021. SGDCK 

TPHCM sẽ xử lý vi phạm công ty ở mức độ cao hơn do những vi phạm về công bố thông 

tin trong năm 2021.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GSĐC-UBCKNN; 

- Lưu: NY, VT (4)  

 

          KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

          PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

        Đã Ký 

          Trần Anh Đào 
 


