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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

    
Kính gửi: Công ty Cổ phần ô tô TMT 

Ngày 13/10/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK 

TPHCM) nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 955/NQ-TMT-HĐQT ngày 

25/9/2021 của Công ty Cổ phần ô tô TMT (Mã chứng khoán: TMT) thông qua việc góp vốn 

thành lập 02 công ty con. 

Căn cứ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 

tháng 11 năm 2020: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời 

hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: ... 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”. Như vậy, Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập công 

ty con chưa đúng thời gian quy định. 

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định 

pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi Cổ đông. 

Trân trọng./. 
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