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V/v: Nhắc nhở chậm nộp BCTC soát xét 

bán niên 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 

16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “c) 

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài 

chính bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm 

toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 

tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng 

quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn 

vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính 

bán niên đã được soát xét trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký 

báo cáo soát xét nhưng tối đa không quá 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng 

đầu năm tài chính”. 

Tuy nhiên đến hết thời hạn nộp báo cáo, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh chưa nhận được Báo cáo tài chính bán niên 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) 

của Công ty. 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở Công ty về việc 

chậm nộp nêu trên và đề nghị Công ty nhanh chóng công bố thông tin Báo cáo tài 

chính soát xét bán niên 2021 (riêng lẻ và hợp nhất), đồng thời đề nghị Công ty 

nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo 

quyền lợi của cổ đông và các nhà đầu tư. 

Trân trọng./. 

  
 
Nơi nhận: 

-  Như trên;  

-  Vụ GSĐC - UBCKNN; 

-  Lưu: VT, NY (4). 
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