
BỘ TÀI CHÍNH 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
 

Số: 1217/SGDHCM-NY 

V/v: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo 

tiến độ sử dụng vốn 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 
 

Ngày 05/10/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

(SGDCK TP.HCM) đã nhận và công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt 

phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ 

phần Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) cho các kỳ báo cáo vào ngày 

07/03/2021 và 07/09/2021(đợt phát hành kết thúc vào 07/09/2020). Đồng thời, 

SGDCK TP.HCM cũng nhận được công văn số 116/CPNTDM-TCKT giải trình 

chậm công bố thông tin định kỳ về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu. 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán: “Định kỳ 06 

tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngày kết thúc đợt phát hành cho đến khi giải 

ngân hết số tiền huy động được, tổ chức phát hành phải báo cáo Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước về tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát 

hành để thực hiện dự án theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 

và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành (nếu có), Sở 

giao dịch chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc các thời 

hạn nêu trên”, Công ty đã chậm công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ 

đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty 

cho các kỳ báo cáo ngày 07/03/2021 và 07/09/2021. 

Bên cạnh đó, trong Báo cáo tiến độ sử dụng vốn kỳ báo cáo ngày 07/09/2021, 

Công ty chỉ nêu số tiền đã giải ngân cho toàn bộ dự án, chưa nêu rõ tiến độ đã thực 

hiện so với tiến độ đã công bố khi phát hành. SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty 

trình bày cụ thể hơn về tiến độ thực hiện dự án theo yêu cầu của mẫu báo cáo.  

SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp 

luật trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và đề nghị Công 

ty nhanh chóng bổ sung báo cáo chi tiết tiến độ sử dụng vốn của kỳ báo cáo ngày 

07/09/2021.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Vụ GSĐC-UBCKNN;  

-  Lưu: VT, NY (4). 
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