CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TỔNG HỢP HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

Số: 33/CBTT-SHN/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
VNPT-CA

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà
Ký Nội
bởi :
- Mã chứng khoán: SHN
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Peakview, Số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa,
TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0243 5537188

Fax: 0243 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về việc thực hiện các giao dịch
lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng
gần nhất đã được soát xét, cụ thể như sau:
-

Nội dung hợp đồng: Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội mua than từ các nhà
cung cấp để phục vụ hoạt động kinh doanh than của Công ty;

-

Thông tin nhà cung cấp:
 Công ty cổ phần TBIC: Tổng giá trị Hợp đồng khoảng 1.000.000.000.000 VND.
 Công ty TNHH Quang Vinh: Tổng giá trị Hợp đồng khoảng 1.032.000.000.000 VND.

-

Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2021 đến năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 13/12/2021 tại đường dẫn: http://shn.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
-

Như trên;

-

Lưu VT.

