
SO GIAO DICH
CHUNG KHOÁNHÀNOI

CONG HOÀ XĂ HOI CHŮ NGHÍA VIET NAM
Doc lập Ty do - Hạnh phúc

s:A3t6TB -SGDHN Hà Noi, ngày20tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Vê việe đura cô phiéuVIGvào diện kiêm soát

Căn c Quy chê niêm yêt chứng khoán ban hành kèm theo Quyêt dịnh sô
639/QÐ-SGDHN ngày 13/10/2016 của Tông Giám đôc So Giao dịch Chíng
khoán (GDCK) Hà Nội, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc dra có phieu VIG
cùa CTCP Chứng khoán Thuong mại và Công nghiệp Việt Nam vào diện bị kiêm
soát nhu sau:

- Ngày hiệu luc: 26/4/2021;

- Lý do: Lgi nhuận sau thuể năm 2019 và năm 2020 cua tô chức niêm yêt là
sô âm theo quy dịnh tại diêm 1.3 khoån 1 Điêu 14 Quy chê niêm yêt, căn cú trên
Báo cáo tài chính năm 2020 duoc kiểm toán boi Công ty TNHH Kiêm toán - Tu
ván Dắt Việt tại Hà Nội;

- Han chê giao dịch: chi đuoc giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuân kê từ

ngày 26/4/2021. Så GDCK Hà Nội së xem xét và thông báo vê việc d bö hạn
che giao dich đối với cô phiếu VIG căn cứ trên giải trình của Công ty.

So GDCK HàNội së có Thông báo về việc đua co phiéu VIG ra khói diện bị

kiêm soát sau khi Công ty khăc phuc duoc nguyên nhân dân dên tinh trạng chứng

khoán bị kièm soát theo quy định tại điểm 4.2 khoån 4 Đieu 14 Quy chể niêmyêt.
Noi nhan:
- CTCP Chứng khoán Thuong mai và Công
nghiệp Việt Nam;
- UBCKNN (đê b/c);
- HÐQT, TGÐ (dê b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD,
KSTT&RR,QLTV;
- Luu VT, QLNY (11 bàn).
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