
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    CỬU LONG – AN GIANG      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
     Số: 01/CV.CLAG.2017 
(V/v xin gia hạn thời hạn công bố thông tin các 
 BCTC riêng và BCTC Hợp nhất) 

Long xuyên, Ngày 04 tháng 01 năm 2017 
 

Kính gởi:  -   Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 
-   Sở Giao Dịch Chứng khoán TP HCM 

 

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG. 

- Mã giao dịch: ACL 

- Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quí, Tp Long xuyên, An 
Giang. 

- Điện thoại: 0763 931000;      Fax: 0763. 934034 

  Nay Công ty gởi công văn này xin Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về việc gia hạn 

công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 

2017 theo hướng dẫn tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán với nội dung như sau: 

STT Thông tin công bố 
Thời gian công bố theo 

 Thông tư 155 
Thời gian đề xuất gia hạn 

1 Báo cáo tài chính hàng quý 
Chậm nhất  20 ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

Chậm nhất  30 ngày kể từ 
ngày kết thúc quý 

2 
Báo cáo tài chính bán niên 

 (soát xét) 

Chậm nhất  45 ngày kể từ 
ngày kết thúc 06 tháng đầu 
năm tài chính 

Chậm nhất  60 ngày kể từ 
ngày kết thúc 06 tháng đầu 
năm tài chính. 

3 
Báo cáo tài chính năm (kiểm 
toán) 

Chậm nhất  90 ngày kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính 

Chậm nhất  100 ngày kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính 

Lý do: ACL hiện tại có một Công ty con là Cty TNHH MTV XNK Thủy Sản 

Đông Á. Vì vậy, việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo 

cáo tài chính hợp nhất mất rất nhiều thời gian, Công ty không thể hoàn thành và công bố 

báo cáo tài chính trong thời hạn nêu trên tại Thông tư 155.     

Rất mong nhận được sự xem xét giúp đỡ của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch 

Chứng khoán Tp HCM. Xin chân thành cám ơn. 

           Trân trọng kính chào! 

                   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:   

- UBCK Nhà nước 
- Sở Giao dịch Ck TPHCM 
- Lưu VT;  


