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S6M190 TB-SGDHN Hà Noi, ngày OStháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

ve việc hüy niêm yết cô phiếu LO5
cua Cong ty cô phân Lilama 5

Căn c Quyét định só AA0 1QÐ-SGDHN ngày OStháng 4 năm 2021 của
So Giao dich Chúng khoán (GDCK) Hà Nội vê việc hủy niêm yêt cô phiêu của
Công ty co phân (CTCP) Lilama 5, Sở GDCK Hà Nội thông báo nhu sau:

- Tên chúng khoán: Cô phiéu CTCP Lilama 5;
- Loại chúng khoán: Cô phiếu phôthông;
Mã chúng khoán: LO5;

Mệnh giá: 10.000 dông'co phiêu;
- só luong co phiéu hùy niêm yét: 5.149.791 có phiếu (Năm triệu một

tram bón mroi chin nghin bay trăm chin muoi mot có phieu);
- Giá tri có phiéu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 51.497.910.000 dông

(Nam meoi mot tý bón trăm chín muoi báy triệu chin trăm mvoi nghin dóng);
Ngày hüy niêm yét: 05/5/2021;
Ngày giao dich cuôi cùng tại So GDCKHà Nội: 04/5/2021;

- Lý do hùy niêm yêt: CTCP Lilama 5 bị thua lố trong 3 năm liên tuc theo
Báo cáo tài chính đã kiêm toán năm 2018, 2019, 2020 và có tồng số lõ lūy kể
vuot quá sô vôn điêu lệ thuc góp tại Báo cáo tài chính đā kiếm toán năm 2020,
thuộc diện hủy bó niêm yêt băt buộc theo quy dinh tại điểm e khoản 1 Đièu 120
Nghi dịnh só 155/2020/NÐ-CP ngày 31/12/2020 quy dịnh chi tiết thi hành một
só diều của Luât Chứngkhoán.
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