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Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát  

 

Ngày 13/08/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(SGDCK TP.HCM) nhận được Báo cáo Tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 

2021 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng 

khoán: VPG) và đã công bố thông tin ra thị trường. 

Ngày 18/08/2021, SGDCK TP.HCM nhận được công văn số 127/CV-

VIETPHAT JSC-2021 giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 

so với cùng kỳ của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát  

và đã công bố thông tin ra thị trường. 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và Điểm a Khoản 4 Điều 14 Thông tư 

96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên đã được soát 

xét, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải 

trình nguyên nhân khi: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết 

quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo 

cùng kỳ năm trước”. Như vậy, Công ty chậm công bố thông tin giải trình biến động 

lợi nhuận so với quy định. 

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và 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 Công 

ty và các nhà đầu tư. 

Trân trọng./. 

  

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Vụ GSĐC-UBCKNN;  

-  Lưu: VT, NY (4). 
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