
 
CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:  03/TB/CMI-2020                    

V/v: website của Công ty gặp sự cố       Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020 
       

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
 

 Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (Công 
ty) . 

 Tên giao dịch: Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam. 
 Trụ sở chính: Số 27, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội. 
 Điện thoại: 0243 787 5441, 0904069115  Fax: 0243 787 5440 
 Website: www.cmistone.com.vn 
 Mã chứng khoán: CMI 
 Sàn giao dịch:  UPCOM 

Căn cứ thông tư số 155/2015TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do đó, các 
thông tin về quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Công ty công bố 

trên website của Công ty, đồng thời báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. 

Hiện nay,  trang website của Công ty đang gặp sự cố, chưa thể truy cập được, 

gây khó khăn cho đối tác, cổ đông trong việc tìm hiểu thông tin về Công ty. Để 
khắc phục sự cố này, Công ty đang phối hợp với đơn vị thiết kế website và cung 
cấp dịch vụ quản trị website tìm hiểu nguyên nhân, xây dựng phương án phục sự 

cố, khôi phục lại dữ liệu đã công bố trong thời gian sớm nhất. 

Công ty xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội về sự cố này. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBCKHN; 
- Lưu VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 
  
 

          
TRẦN THANH HIỆP 
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