
 
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

BẾN TRE 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số : 1056/17/CBTT-DBT 
 

           TP. Bến Tre, ngày 12 tháng 9 năm 2017 
   Về việc giải trình vi phạm CBTT 
bị nhắc nhở vi phạm toàn thị trường 

 
 

 
 

Kính gửi : Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
 
 

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE 

2. Mã chứng khoán : DBT 

3. Địa chỉ trụ sở chính : 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

Địa chỉ VPĐD : số 436B/76, đường 3/2, P12, Q10, TPHCM. 

4. Điện thoại : 08 3622 0205  Fax : 08 3868 1911. 

5. Người được ủy quyền công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Cấp Tiến. 

6. Nội dung giải trình :  

Căn cứ công văn số 1274/SGDHN-QLNY và thông báo số 1186/TB-SGDHN ngày 

06.9.2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc nhắc nhở DBT vi phạm 

CBTT trên toàn thị trường và yêu cầu giải trình, chúng tôi xin có ý kiến giải trình 

như sau : 

+ Lần 1 - vi phạm CBTT khi bổ nhiệm cán bộ chủ chốt : chúng tôi đã có văn bản 

giải trình số 292/17/CBTT-DBT ngày 27.3.2017 với lý do : Ban lãnh đạo Công ty 

bận đi công tác xa, mặc dù quyết định đã soạn thảo trước, nhưng phải chờ Ban lãnh 

đạo về ký duyệt sau, do đó dẫn đến ngày CBTT chậm so với ngày hiệu lực văn bản. 

+ Lần 2 và lần 3 - vi phạm chậm CBTT báo cáo tài chính quí hợp nhất so với thời 

gian qui định : hiện nay DBT có 03 Công ty con và 01 Công ty liên kết hoạt động 

tại nhiều địa điểm khác nhau, Công ty phải lập BCTC riêng và BCTC hợp nhất nên 



việc thu thập, kiểm tra và tổng hợp số liệu hợp nhất tốn rất nhiều thời gian, do đó 

dẫn đến việc CBTT chậm so với thời gian qui định. 

Phương án khắc phục :  

+ Công ty chúng tôi đã làm văn bản xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK 

NN) cho phép gia hạn thời gian CBTT BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 

năm 2017 và đã được UBCK NN chấp thuận theo công văn số 5537/UBCK-GSĐC 

ngày 15.8.2017. 

+ Đồng thời, Công ty chúng tôi sẽ lưu ý hơn việc thực hiện các qui định về CBTT 

theo Thông tư 155/2015/TT-BTC qui định. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã giải trình. 

 
 Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tổng Giám đốc 
 

  Nơi nhận : 
- Như trên ; 
- Lưu : TCHC. 
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