TONG CONG TY CP PHONG PHU

QUY CHE
CONG BO THONG TIN

TP H ('hI Min/z/P1' tháng 12 nám 2021

Các can di pháp 1:
Can th Lu2t Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17 tháng 06 nãm 2020;
Can ci Lu2t Chth'zg khoán s4 54/2019/QHJ4 ngày 26 tháng 11 nam 2019;
Can cz Nghj djnh sá 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phz quy
djnh chi tié't thi hành mót s die2u cüa Luát Chng khoán;
Can ct' Thông tu' s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nam 2020 cüa Bô Tài chInh hzdmg
dJn v vic cong b thông tin trên thj tru-O'ng chi'rng khoán;
Can cii- Quyé't djnh s 450/QD-UBCK cta Uy ban Ching khoán Nhà nu-ác ban hành Quy
ché' th dyng Hç thO'ng cong b thông tin cza L'Jy ban cht'ng khoán Nhà nu'O'c ngày 14 tháng
07nárn 2021;
Can cz- Tài lieu hiráng dJn sfr dyng H thong quán lj thông tin cOng ty dành cho cong
niêm yê't/dáng Ic)> giao dich trén san HNX (CIMS);
Can cá' Diu l và Quy ché' n5i b5 v quán trj C'Ong ty.
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CHUONG I
NHONG QUY D!NH CHUNG
DIEU 1. PHiM VI }MEU CIII NH, 1)61 TIXNG AP DUNG
1. Quy ch nay quy djnh v vic thirc hin nghia vii cong b thông tin trén thj tru0ng chtng
khoán Vit Nam theo các quy djnh t?i Thông ti.r 96/2020/TT-BTC ngày 16 thang 11 nàm
2020 cCia B Tài chInh va vic phi hqp quan h cong tác giüa cac Phông, Ban, Chi nhánh,
dan vj trirc thuôc cüa Tng Cong ty CP Phong Phü trong vic thirc hin nghia vv cong b
thông tin và các van bàn pháp lut CO lien quan.
2.

DM tuclng áp ding:
a) Tng Cong ty CP Phong Phü;
b) Nhà du tix thuQc dM tlxçmg cOng b6 thông tin có lien quan dn c phiu cüa Cong ty;
c) Ca quan, t ch(rc, cá nhân CO lien quan khác.

IMEU 2. GIAI THICH TYI NG
Trong Quy ch nay, các tr ngu duài day dixçic hiu nhLr sau:
1.

Cong ty là Tng Cong ty CP Phong Ph(i.

2.

Quy ch là Quy ch cong b thông tin nay.

3.

Nhà du W thuOc di tlxcmg cOng b thông tin bao gm:
a) Nhà du tu là ngxi nOi b cüa Cong ty và ngi.räi cO lien quan cüa ngtthi ni b;
b) C dông Ian, nhOm ngu&i cO lien quan sâ hflu t& 5% trâ len si c phiu dang hru hành cO
quyn biu quyt cüa Cong ty; c dOng sang 1p trong thOi gian bj h?n ch chuyn nhixqng
cüa Cong ty;
c) Nhà dAu ti.r hoàc nhOm nhà dAu Ur có lien quan mua vào d trâ thành c dOng Ian cüa Cong
ty;
d) T chCrc, cá nhân thrc hin chào mua cOng khai c phiu cüa Cong ty.

4.

Ngtri nQi bQ cüa Cong ty là:
a) Thành viên Hi ding quán tn;
b) Thành viên Ban kim soát;
c) Tng Giám d6c, PhO Tang Giám dc, Giám d& diu hành hoc cac ch(rc danh quãn l tLrang
thrang do Dai hQi dng c dong hoäc Hôi dng quãn trj b nhim; cá nhân gi chrc danh
quãn 1' khác cO thm quyn nhân danh Cong ty k kt giao djch cüa Cong ty theo quy djnh
ti Diu l Cong ty;
d) K toán tri.r0ng, ngLri phi trách k toán;
e) Ngtthi di din theo pháp lust, ngrri dirge üy quyn cong b thông tin;
f) Thtxkcôngty.

5.

Ngày cOng b thông tin là ngày thông tin xut hin trên mOt trong các phirang tin cong b
thông tin theo quy djnh ti Khoãn 1 Diu 5 cüa Quy ch nay;

6.

Ngày báo cáo v vic cong b thông tin là ngày gCri Fax, gCri dU lieu din tir qua email, ngày
thông tin dirac tip nhn trén h thong thông tin din tCr cüa Üy ban ChCrng khoán Nhà nuOc,
Sa giao djch chCrng khoán hoc U ban ChCrng khoán Nhà ntr6c, Sà giao dlch chüng khoán
nhn &roc van bàn báo cáo v vic cong b6 thông tin tüy theo th&i dim nào dn truàc;

7.

S6 c phiu dang km hành có quyn biu quyt cia Cong ty là s c phiu có quyn biu
quyt cüa Cong ty dä phát hành trr di s c phiu cO quyn biu quyt dugc Cong ty mua
li lam c phiu qu;
2

8.

T chCrc kim toán &rçxc chAp thun là t chirc kim toán dc 1p thuc danh sách các t
chCrc kim toán duçic IJy ban Ch(rng khoán Nhà ntràc chAp thun kim toán theo quy djnh
cüa Lut Ch(rng khoán và pháp lust v kim toán dc !p;

9.

Ngày thrc hin giao djch chCrng khoán duçic xac cljnh nhtr sau:

a) Là ngày dt Inh giao djch trong trtxông hçip giao djch thic hin qua Sâ giao djch chi'rng
khoán;
b) Là ngày däng k thrc hin giao djch quyn mua, dàng k thijc hin quyn chuyn di trái
phiu thãnh c phiu trong trtx&ng hçxp thirc hin quyn mua, quyn chuyn di trái phiu
c) Là ngãy các ben d nghj chuyn quyn s& hQu chrng khoán trong tnrông hçcp giao djch thirc
hin qua Tang cong ty km k và bà trr chng khoán VietNam;
d) Là ngày nôp phiu tham dir dAu giá trong trtxng hçip thirc hin giao djch qua phi.rong th(rc
dâu giá;
e) Là ngày các ben d nghj chuyn nhi.rçmg ti t chrc phát hành trong tri.r&ng hçip giao djch
khong thirc hin qua Tng cong ty luu k va b trir chrng khoán Vit Nam và khong thirc
hin qua Si giao djch ch(rng khoán.
10.

Ngay hoàn tAt giao djch chi'rng khoán duçic xác djnh nhi.r sau:

a) Là ngày kt thUc vic thanh toán giao djch trong tnr&ng hçip giao djch thirc hin qua Sâ giao
djch cháng khoán;
b) Là ngày kt th(ic viec thanh toán giao djch trong tnxông hgp giao djch thiic hin quyén mua;
c) Là ngày hoàn tAt vic chuyn di trái phiu thành c phiu theo thông báo cüa t chcrc phát
hành;
d) Là ngày hiu Iirc chuyn quyn sâ hüu ch(rng khoán ti Tng cong ty luu k và bi trr chirng
khoán Vit Nam trong truYng hqp giao djch thirc hin qua Tng cong ty liru k,2 và bii trt'r
chüng khoán Vit Nam;
e) Là ngày kt thiic vic thanh toán tin mua c phn theo thông báo cta t chCrc thirc hin ban
dAu giá c phAn trong trLrmg hçp thirc hien giao djch qua phixang th(rc dAu giá;
f) Là ngày t chCrc phát hành xac nhn hiu hrc cüa vic chuyn nhuxçing ch(rng khoán trong
trtxng hgp giao djch không thirc hin qua Tang cong ty km k' vã bü trr cháng khoán Vit
Nam và khong thirc hin qua Si giao djch ch(xng khoán.
11. Nguii CO Lien quan là t chcrc, cá nhân theo quy djnh ti khoãn 46 Diu 4 Lut Chng
khoán.
DIEU 3. NGUYEN TAC CONG BO THÔNG TIN
Vic cong b6 thông tin cüa t ch(rc phãi do ngtrii d?i din theo phap 1ut hoc nguYi &rpc
üy quyn cOng b6 thông tin thirc hien. Vic cong b thông tin cUa Ca nhân do cá nhân tir thtrc
hin hoc üy quyn cho t chCrc hoc cá nhân khác thiic hin. Vic cOng b thông tin do
ngixO thirc hin cOng b6 thông tin thrc hin dirçcc quy djnh cii th ti Diu 4 Quy ch nay.
2.

Viéc cOng b thông tin phai dy dü, chInh xác và kjp th&i theo quy djnh ca pháp lut và
báo dam:

a) DM twYng cong b thông tin phai chju trách nhim v nOi dung thông tin cOng b. Trueing
hçip cO slgr thay dti ni dung thông tin dà cong b, dM Urgng cong b6 thông tin phãi cOng bó
ni dung thay dii và l do thay di so vâi thông tin da cong b trtràc do;
b) Trtr&ng hap cO sir kiin, thông tin lam ãnh htrâng dn giá chrng khoán, d6i tung cong b
thOng tin phâi xác nhn hoc dInh chmnh v sir kin, thong tin dO trong vOng 24 gi, k tr khi
nhn bi& ducic v sir kiên, thông tin do hoc theo yeu cAu cüa Uy ban Chng khoán Nhà
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nuoc, Sâ giao djch ch(mg khoán;
c) Vic cong b6 các thông tin cá nhân bao gm s6 The can cuó'c cong dan, s6 Chcrng minh
nhân dan hoc si H chiu cOn hiu lrc, dja chi lien lc, dja chi thwing tth, s6 din thoai, s6
fax, email, s tài khoàn giao djch chüng khoán, s6 tài khoàn kru k chng khoán, s tài khoán
ngân hang chi &rçrc thrc hin nu chü th lien quan dng .
3.

Các dé,i tu'çing quy djnh ti Khoán 2 Diu I Quy ch nay khi cong b thông tin phãi dng
th?i báo cáo Uy ban Chüng khoán Nhà niric va Sâ giao djch chüng khoán v nOi dung thông
tin cong b6, bao gm dÀy dU các thông tin theo quy djnh. Trtring hçip thông tin cong b6 bao
gm các thông tin cá nhân quy djnh ti Dim c Khoàn I Diu nay và các di tuçlng Cong b
thông tin không mu6n Cong khai thông tin nay thI phài gCri Uy ban Chirng khoán Nhà nixàc
và Sä giao djch ehthig khoán 02 ban tài lieu, trong dO 01 bàn báo cáo v vic cong b thông
tin bao gm dÀy dà thông tin cá nhân va 01 ban báo cáo không bao gm thông tin cá nhân
d Uy ban Ch(rng khoán Nhà nuàc và Sv giao djch chàng khoán nol däng k giao djch th1rc
hin cong b thông tin;

4.

Các dM tixclng Cong b thông tin có trách nhim bào quãn, li.ru trQ thông tin da báo cao, cong
bó theo quy djnh sau:
a) Các thông tin cong be1 djnh kS' phài dixçic kru trü dtrOi dng van bàn (nu co) và du lieu din
tCr te1i thiu 10 nàm. Các thông tin nay phài dixçc itru trU trên trang thông tin din tCr càa cac
d61 ti.rqng cong b6 thông tin t6i thiu là 05 näm.
b) Các thông tin cong bó bt thtrang hoc theo yeu cAu phái luu trO trén trang thông tin din tCr
càa de1i tucYng cOng b6 thông tin trong t6i thiu 05 nAm.

5.

Ngon ngIt thông tin Cong be1 trên trang thông tin din tCr cUa Cong ty là Ting Vit..

DIEU 4. NGIRYI THIXC HIN CONG BO THONG TIN
Cong ty thijc hin nghTa vii cong b6 thông tin thông qua ngIxi duqc ày quyn cong b6 thông
tin.
a) T6ng Giám de1c /Di din theo pháp luât chiu trách nhiêm v tinh dAy dU, chInh xác và kjp
thOi v thông tin cong be1.
b) Cong ty phài dang ks', dang k li ngix&i di din theo pháp lut hoc ngtRxi duçic ày quyén
cong b6 thông tin càng vâi Bàn cung cAp thông tin cüa ngIxi d?i din theo pháp lut hoc
ngi.r&i duqc ày quyn cong bó thông tin cho Uy ban Ch(rng khoán Nhà nuàc, Sà giao djch
chCmg khoán te1i thiu 24 gR truóc khi vic ày quyn có hiu hrc.
2.

Nhà Mu tu thuQc de1i tuçing cong be1 thông tin là cá nhân có thA tir thirc hin nghia vi;! cong
bó thông tin hoc ày quyn cho 01 te1 ch(rc (Cong ty, Trung tam km k chcmg khoán hoc te1
chCrc khác) hoc 01 cá nhãn khác thl:rc hin nghia vi;i cOng b6 thông tin nhix sau:

a) Trtx?rng hçp ti;r thi;rc hin nghia vi cong b6 thông tin, trong lAn cong bó thông tin Mu tiên,
nhà Mu tu cá nhân phãi np cho US' ban Chirng khoán Nhà nuàc Va Sr giao djch chIrng
khoán Bàn cung cAp thông tin và có trách nhim cung cAp chInh xác, kjp thai và dÀy dà
thông tin khi cO si;r thay d6i các ni dung trong Bàn cung cAp thông tin nêu trên;
b) Tru?xng hqp ày quyn cong b6 thông tin, nhà Mu tu cá nhân phãi chju trách nhim v tInh
dAy dU, chInh xác và kjp thi v thông tin do ngui duçrc ày quyn cong bó thông tin cOng
b6. Nhà dAu tu cO trách nhim cung cAp chInh xác, kjp thOi và dAy dü thông tin v tinh trng
s& hQu chcrng khoán càa mInh và me1i quan h vâi ngu&i có lien quan (nu co) cho te1 chüc
hoc cá nhân duçrc ày quyn cong b6 thông tin d nh0ng ngu&i nay thi;rc hin nghTa vi;i báo
cáo sâ hOu, cOng b6 thông tin theo quy djnh cüa pháp lut;
c) Nhà Mu tu cá nhãn dang kS', dang kS' li ngu&i duc ày quyn cOng be1 thông tin càng Bàn
4

cung cp thông tin cüa nhâ du tu cá nhân dO vã cCia ngixi duqc Oy quyn cong b6 thông tin
cho liJy ban Chüng khoán Nhà ni.ràc, Sâ giao djch ch(rng khoán tM thiu 24 gR truàc khi
vic üy quyn CO hiu 1irc.
DIEU 5. PHIJNG TIN CONG BO THONG TIN
1.
Các phi.rang tin cong b6 thông tin bao gm:
a) Trang thông tin din tCr (website) cUa Cong ty;
b) H thng cong bó thông tin cCia Jy ban ch(rng khoán Nhà nhlàc;
c) Trang thông tin din tCr cUa Sâ giao djch ch0ng khoán.
d) Các ph.ro'ng tin thông tin di chüng khác theo quy djnh cüa pháp 1ut (báo in, báo din tCr
2.

Vic thrc hien cong b6 thông tin trén trang thông tin din tCr (website) cüa Cong ty:

a) Cong ty báo cáo U ban Chtng khoán Nhã ni.iâc, Sà giao djch cháng khoán vã Cong khai
dia chi trang thông tin diên tCr vá moi thay di lien quan dn dja clii nay trong thai hn 03
ngày lam vic k t& ngày hoân tt vic 1p trang thông tin din tCr hoc ngày thay di v dja
chi trang thông tin din tCr nay.
b) Trang thông tin din tCr phai cO cac ni dung v nganh, ngh kinh doanh và các nQi dung
phai thông báo cong khai trên Cng thông tin qu6c gia v dang k doanh nghip theo quy
djnh cUa Lut doanh nghip va mci thay di lien quan tâi cac nQi dung nay; chuyên miic
riêng v quan h c dOng (nhà dAu t.r), trong dO phai cong b Diu 1 Cong ty, Quy ch quán
tn nôi bô, Ban cáo bach (nu co) và các thông tin cong b6 djnh kS', bt thi.rng và theo yêu
cu quy djnh cCia pháp lut;
c) Trang thông tin din tCr phãi hin thj th&i gian dang tãi thông tin, dng thii phãi dam bão
nhà dAu tu cO th d dãng tim kim và tip cn di.rçc các dii Iiu trên trang thông tin din tCr.
3. Tri.thng hçcp nghTa vii cong bó thông tin phát sinh vào ngáy nghi, ngay I theo quy djnh pháp
lut, Cong ty thrc hin cong b6 thông tin trên trang thông tin din tCr cüa Cong ty và thirc
hin dày dci nghTa vii cong b6 thông tin theo quy djnh pháp Luat sau khi ngáy nghi, ngày l
k& thüc.
4.
Vic cOng b thông tin trên h thng cOng b thông tin cCia Uy ban Chcrng khoán Nha nuâc,
trang thông tin din tCr cia S& giao djch chCrng khoán thijc hin theo huxOng dn cCia Uy ban
Chüng khoán NM nuO'c, Sâ giao djch chüng khoán.
DIEU 6. TM HOAN CONG BO THÔNG TIN
Di ttxcmg cOng b thông tin di.rqc tam hoân cOng b6 thông tin trong tnung hgp vi nhiing l
do bgt khã kháng (then tai, hOa hon...). Di tuclng cOng b thông tin phãi báo cáo Uy ban
chüng khoán Nha ni.râc, Si giao djch chthg khoán v vic ttm hoàn cOng b thông tin ngay
sau khi xãy ra sir kin, trong dO nêu rO l do cUa vic t?m hoãn cong b thông tin, dng thii
cong b6 v vic tam hoân cong b thông tin
2.
Ngay sau khi dã khc phiic duyc tInh trng bt kM khang, di ftrçng cOng b thOng tin cO
trách nhim cong b dy dü các thông tin ma trtxâc do chua cOng bó theo quy djnh pháp 1ut.
CHIJ(YNG II
CONG BO THONG TIN CUA CONG TY
DIEU 7. CONG BO THONG TIN DINII Kc
COng ty phai cong b báo cáo tài chInh ban niên d dtxqc soát xét b&i to cMc kiOm toán
dixçc chAp thun:
a) Báo cáo tãi chInh ban niên phãi là báo cáo tài chInh guiia niên dO dng dAy dü theo ChuAn
mirc k toán "Báo cáo tài chInh giia niên dO", trinh bay s lieu tài chInh trong 06 tháng dAu
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näm tài chmnh cüa cong ty, duqc 1p theo quy dnh ti Khoàn 4 Diu nay;
b) Báo cáo tài chmnh ban niên phai dtrçic soát xët theo Chun mirc v cong tác soát xét báo cáo tài
chmnh. bàn van báo cáo tài chInh ban niên phái di.rçc cong b dÀy dü, kern theo kt lun soát
xét va van bàn giài trInh cüa cong ty trong tn.r1ng hçp kt lun soát xét khong phái là kt
lun chAp nhn toàn phAn;
c) Than han cong b báo cáo tài chInh bàn niên dâ dtrgc soát xét là trong thani hn 05 ngãy, kê tr
ngày t chCrc kim toán k)2 báo cáo soát xët nhixng khong di.rçc vi.rqt qua 45 ngày, k t& ngày
kAt thic 06 tháng dAu nArn tài chInh.
2.

Cong ty phãi cong b báo cáo tâi chInh qu dá dxqc soát xét:

a) Báo cáo tài chInh qu2 phái là báo cáo tài chInh giQ'a niên dO dng dÀy dü theo ChuAn rnlnrc k
toán "Báo cáo tài chInh gita niên do", &ro'c lap theo quy djnh ti khoãn 4 Diu nay;
b) bàn van báo cáo tài chInh qu)2 d thrçc soát xét phài &rçyc cong b6 dÀy dU, kern theo kt
lun soát xét và van bàn giãi trInh cüa cOng ty trong trtranng hçp báo cáo tài chInh qu' &rçYc
soát xét có kAt Iun soát xét khOng phài là kt lun chAp nhn toàn phAn;
c) ThOi hn cOng b6 báo cáo tài chInh qu là trong thani hn 20 ngày k tir ngày kt thic qu,2.
Cong ty phái cOng b báo cáo tài chmnh qu dtrqc soát xét trong thani hn 05 ngày, k t1r ngày
t chi'rc kirn toán k báo cáo soát xét nhixng khong thrçc vixqt qua 45 ngày, k t& ngày kt
thüc qu.
3.

Khi cong b6 thông tin các báo cáo tài chmnh nêu ti khoàn 1 và 2 Diu nay, Cong ty phãi
dng thani giài trInh nguyen nhân khi xày ra rnQt trong các tnxanng hçip sau:

a) Lai nhun sau thus thu nhp doanh nghip t0i báo cáo kt qua hot dng kinh doanh cia k'
báo cáo thay di t& 10% trâ len so vài báo cáo cüng k' näm truó'c;
b) Lçi nhuân sau thud trong kS' báo cáo bj l& chuyn tr lAi 0 báo cáo cng k5' nArn trixâc sang
l a k5' nay hoc nguqc li;
c) Lçii nhun sau thus trong kS' báo cáo có sir chênh 1ch trtrOc và sau kim toán hoc soát xét tir
5% trâ len, chuyn tr l sang lâi hoc nguqc li.
4.

Tnr&ng hgp Cong ty là cOng ty mc cOa t chi'rc khác hoc dng thOi là dan vj k toán cAp
trén có dan vj k toán trinrc thuOc t chic bO may k toán riêng phãi giái trInh nguyen nhân
phát sinh các sr kiin quy djnh ti khoãn 3 Diu nay trên ca sà báo cáo tài chInh cOa cong ty
mc hoAc báo cáo tài chInh tng hp và báo cáo tài chInh hqp nhAt

5.

Cong ty phài cong b báo cáo tài chInh nàm dâ dtrqc kim toán bai t chüc kim toán dtrqc
chAp thun theo nguyen tAc sau:

a) Báo cáo tài chInh phài bao gm dÀy dO các báo cáo, phi lic, thuyt minh theo quy djnh
pháp Iut v k toán doanh nghip;
b) COng ty phãi cOng b 02 báo cáo: báo cáo tài chInh nárn cUa riêng dan vj mInh và báo cáo
tài chInh nám hqp nhAt theo quy djnh pháp lut v k toán doanh nghip;
c) COng ty phãi cong b thông tin v báo cáo tài chmnh nAm dA dixqc kim toán bao gm Ca báo
cáo kim toán v báo cáo tài chInh dO và van bàn giài trmnh cUa cong ty trong trtranng hqp t
ch(rc kim toán dua ra )2 kin khOng phãi là kin chAp nhn toàn phÀn di vói báo cáo tài
chInh;
d) Thani hn cOng b báo cáo tài chmnh nám: Cong ty phai cOng b báo cáo tài chInh nám dä
&rçc kim toán trong th&i hn 10 ngày, k tt'r ngày t chCrc kim toán k báo cáo kim toán
nhung không vtrqt qua 90 ngày, k tir ngày két thUc nam tài chInh.
6.
COng ty phài 1p báo cáo thirOng niên theo mu quy djnh (nAu cO) và cOng b báo cáo nay
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trong thai h?n 20 ngãy k tr ngày cong b báo cáo tài chInh nAm dtrqc kim toán nhtrng
khOng vlxqt qua 110 ngày, k t& ngày kt thic nàrn tài chmnh.
Thông tin tài chInh trong báo cáo thixOng niên phài phCi hçrp vo.i báo cáo tài chInh näm cia
drçc kim toán.
7.

Cong b thông tin v hçp Di hOi dng c dông thtring niên

a) TM thiu 21 ngày tnrOc ngày khai mc h9p Di hi dng c dông nu Diu l cong ty khong
quy djnh thii hn dãi hcin, cong ty phãi cong b6 trên trang thông tin din ti cüa cong ty và
ca Uy ban Chtng khoán Nha nuàc, Sâ giao djch chirng khoán (trtxäng hqp là t6 chCrc niêm
yt, t chü'c dang k2 giao dich) v vic h9p Di hti dng c dOng, trong dO neu rO di.r?ing dn
dn toàn b tài lieu hp Di hi d6ng c dông, bao gm: thông báo miii hçp, chucing trInh
h9p, phiu biu quyt, tài lieu sCr dvng trong cuc hçp và di,r thào nghj quyt dM vai tirng
vAn d trong chwng trinh hçp. Tài Iiu hçp Di hi dng c dOng phài drn7c cp nht các
ni dung sCra ciM, b sung (nu cO);
b) Biên bàn hçp, nghj quyt cüa Di hi dng c dOng thx?ng niên va tài lieu kern theo trong
biên bàn, nghi quyt phài dtrçic cong b theo thxi hn quy djnh ti dim c khoàn 1 Diu 8,
Quy ch nay.
8.

Cong ty phài Cong b6 thông tin v báo cáo tInh hInh quán trj cong ty theo mu quy djnh (nu
co) trong thai hn 30 ngày, k tfr ngày kt thCic 06 tháng dau nArn và kt th(ic nAm &rccng
ljch.

DIEU 8. CONG BO THONG TIN BAT THIXUNG
Cong ty phai cong b thông tin bAt thuäng trong th&i h?n 24 gi, k tir khi xày ra rnt trong
cácsirkinsauday:
a) Tài khoàn cüa cOng ty ti ngân hang, chi nhánh ngán hang nuâc ngoài bj phong tOa theo yêu
cAu cüa co quan cO thAm quyn hoc khi t6 ch(rc cung Crng djch vii thanh toán phát hin cO
dAu hiu gian lan, vi phrn pháp lut lien quan dn tài khoãn thanh toán; tài khoàn duçic phép
hoat dông trâ lai sau khi bj phong tOa trong các trung hgp quy djnh ti dim nay;
b) Khi nhân duqc vAn bàn cüa cci quan nba ni.rót cO thAm quyn hoc khi cong ty có quyAt djnh
v tm ng&ng mt phAn hoc toàn b hot dung kinh doanh; thay ciM nQi dung dang k doanh
nghiêp; thu hM GiAy ching nhân dAng k doanh nghip; sCra dM, b sung hoc bj dInh chi,
thu hM GiAy phép thành 1p và ho?t dung hoc GiAy phép hot dng;
c) Thông qua quyt djnh cüa Di hi dng c dOng bAt thurng. Tài Iiu cOng b bao gm:
Nghj quyt cüa Dai hQi dng c dông, bién bàn h9p và tài Iiu kern theo biên bàn, nghj
quyt hoc bién bàn kim phiu (trong trt.r?ing hçip lAy kiAn c6 dOng bAng vAn bàn).
Tnrng hçp Di hi dng c dOng thong qua vic hüy niém yt, cong ty phài cOng b thông
tin v vic hüy niêm yt kern theo t' l thông qua cüa c' dOng không phài là ci dông lan;
d) Quyt djnh rnua li c phiAu cüa cong ty hoc ban c phiu qu9; ngày thigrc hin quyn rnua
ci phn cCia ngt.r&i sâ hfru trái phiu kern theo quyn mua c phAn ho.c ngày thrc hin
chuyn dM trái phiu chuyn dM thành c phiu; quyt djnh chào ban chtng khoán ra nu'àc
ngoài va các quyt djnh lien quan dn vic chào ban, phát hành ch0ng khoán;
e) Quy& dinh v rn(rc c thc, hInh th(rc trã c t(rc, thi gian trã ci tüc; quy& djnh tách, gQp cô
phiAu;
f) Quyt djnh v vic t chCrc li doanh nghip (chia, tách, hqp nhAt, sap nhp, chuyn dM loi
hInh doanh nghip), giãi the, phá san doanh nghip; thay d6i mA se thu& thay dM ten cOng
ty, con dAu cüa cong ty; thay del dja diem; thành Ip rnOi hoc dOng ccra trV sâ chinh, chi
nhánh, nhà may, vAn phOng di diên; ban hãnh, sia ciM, be sung Dieu l; chien hrc, kA hoch
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phát trin trung hn và k ho?ch kinh doanh hng näm cCia cong ty;
g) Quy& dinh thay di kS' k toán, chInh sách k toán ap dyng (trr tnr&ng hqp thay di chinh
sách k toán áp ding do thay di quy djnh pháp 1ut); thông báo doanh nghip kim toán d
k hqp dng kim toán báo cáo tài chInh näm hoc thay di doanh nghip kim toán (sau
khi dâ k hçip dng); vic hUy h9p dng kim toán dã k;
h) Quyt dinh tham gia gop v&i thành lap, mua d tang si hflu trong mQt cOng ty dn den cOng
ty dO tri thành cong ty con, cong ty lien két hoc ban d giãm t l sâ hUu ti cong ty con,
cOng ty lien kt dn dEn cong ty dO không cOn là cong ty con, cong ty lien kEt hoc giái the
cong ty con, cong ty lien kEt;
i) QuyEt dinh cüa Dai hôi dng c dOng hoäc I-lôi dng quãn trj thông qua hçip dng, giao djch
gifla Cong ty vài ngu?Yi ni b, ngtivi có lien quan cüa ngtxOi nOi bO hoc ngr1i cO lien quan
cUa cOng ty;
j) Khi có sir thay di s6 c phiEu có quyn biEu quyEt. Thai diEm cOng b6 thông tin thirc hin
nhii sau:
- Tri.r&ng hçip cOng ty phát hành them cE phiEu hoc chuyEn dEl trái phiEu, cE phiEu i.ru di
thành cE phiEu, tInh ttr thii diEm cong ty báo cáo Uy ban Ching khoán Nhà rn.râc yE kEt qua
phát hành, kEt qua chuyEn dEi theo quy djnh pháp lut yE pháthành chOng khoán;
- TnrOng hçcp cong ty mua l?i cE phiEu cüa chinh mlnh hoc ban cE phiEu qu5, tInh tr thOi
diEm cong ty báo cáo kEt qua giao djch theo quy djnh pháp lut yE mua li cE phiEu ccia
chInh mInh, ban cE phiEu qu;
- TruOng hçip cong ty mua li cE phiEu cüa ngl.r&i lao dng theo quy chE phát hành cE phiEu
cho ngtri lao dng cüa cong ty hoc mua li cE phiEu lô lé theo yeu cu cüa cE dOng, Cong
ty cong bE thông tin trong thai h?n 10 ngày dEu tiên cüa thang trên ca si các giao djch dä
hoàn tAt và cp nht dEn ngày cong bE thông tin;
k) Cong ty thay dEi, bE nhim mOi, bE nhim li, bâi nhim ngui ni b; nhn &rc don xin
tr chirc cCia nguii ni b (cOng ty cAn nêu rO yE thai diEm hiu 1irc theo quy djnh ti Lut
Doanh nghip và DiEu l cong ty). DEng thii, cOng ty gCri cho (Jy ban Ch(rng khoán Nhà
nuàc, Sâ giao djch chirng khoán Bàn cung cAp thông tin ccia ngu?i ni b mài theo mu quy
djnh (nEu cO);
1) QuyEt dinh mua, bàn tài san hoc thi.rc hin các giao djch có giá trj Ian han 10% tEng tài san
cüa cong ty can cr vào báo cáo tài chInh hgp nhAt näm gAn nhAt duqc kiEm toán hoc báo
cáo tài chInh 06 tháng gAn nhAt dixçc soát xét;
m)Khi nhn duçic quyEt djnh khâi tE dEi vOl Cong ty, ngtrâi ni b cüa cong ty; tm giam, truy
cCru trách nhim hinh sr dEl vOl ngi.rOi ni bO ccia cong ty;
n) Khi nhân dixqc ban an, quyEt djnh d có hiu 1irc pháp 1ut ccia Toà an lien quan dEn hot
dung cüa cOng ty; QuyEt djnh xcr pht vi phm pháp lut yE thuE;
o) Cong ty nhn duqc thông báo cüa Toà an thii I dan yêu cAu mô thu tyc phá san doanh
nghip;
p) TnrOng hgp cOng ty nhn biEt dtrc sir kin, thông tin lam ânh hirông dEn giá chng khoán
cüa chInh cOng ty, cong ty phãi xác nhn hoc dmnh chInh yE sir kin, thông tin do;
q) Khi xày ra các sij kin khác có ãnh hi.rOng IOn dEn hot dng san xuAt, kinh doanh hoc tInh
hInh quan trj cüa cOng ty;
r) Dwc chAp thuân hoäc hüy bO niem yEt ti SO giao djch chng khoán nuOc ngoài.
s) QuyEt djnh tang, giâm yEn diEu le;
8

Quy& dinh gop vn du tu vao môt t chi'rc, dtr an, vay, cho vay hoc các giao djch khác vói
giá trj t& 10% trô len trén thng tài san cüa cong ty ti báo cáo tài chInh nàm gn nht drqc
kim toán hoàc báo cáo tài chInh ban niên gn nhAt di.xçc soát xét (cAn cr vào báo cáo tài
chInh hçip nht);
u) Quyt djnh gop vn cO giá trj tir 50% trô len vn diu l cüa mt t chi'rc (xác djnh theo v6n
diu l cia t ch(rc nhn vn gOp trtràc th?ii dim gOp v6n).
2.

Khi cOng b thông tin theo quy djnh tai khoãn I Diu nay, cOng ty phài néu rO sir kin xáy
ra, nguyen nhân và các giái pháp khc phiic (nu co).

3.

Cong b thông tin v h9p Di hi dng c dông bAt thuOng hoc thông qua Nghj quy& Di
hi dng c dông duài hinh th(rc lAy kin c dông bang vAn bàn
a) Vic cong b thông tin v h9p Di hi d*ng c dong bAt thLr?Yng thirc hin theo quy dnh ti
khoân 3 Diu 7 Quy ch nay;
b) Tnrông hqp lAy kin Di hi dng ct dOng bng vAn bàn, ti thiu 10 ngày truóc thai h?n
phái gcri li phiu lAy ' kin nu Diu l cOng ty khong quy djnh th?yi han khác dài han,
cOng ty phãi cong b6 trén trang thông tin dién tü cüa minh, dng th&i gui cho tat cã các cô
dông phiu lAy kin, dr thão nghj quy& Di hi dng c dông va các tài lieu giái trInh dir
thào nghj quyt.

4.

Cong b thông tin lien quan dn ngày dang k cui càng thrc hin quyn cho c dông hin
hru:
a) Cong ty cong b6 thông tin v ngày dang k cui cüng dir kin thirc hin quyn cho c dông
hin h0u t6i thiu 10 ngày truac ngãy dAng k cui cüng dr kin, trr trung hqp quy djnh
ti dim b khoàn nay;
b) Cong ty cong b thông tin v ngày dAng k cu6i ci1ng dir kin thc hin quyn cho c dông
hiên hüu dA tham dir hçp Di hOi dng c dông t6i thiu 20 ngày trtrO'c ngày dAng k' cui
c)ng dir kin.

5.

Trtrng hap t6 chCrc kim toán &ra ra kin kim toán hoc k& lun soát xët khOng phãi là
kin kiAm toán hoc kt Juan soát xét chAp nhn toàn phAn d6i vOi báo cáo tài chmnh hoc
báo cáo tài chInh có diu chinh hi t6, cong ty phai cOng bt thông tin v
kin kim toán,
kt lun soát xét, kt qua diu chinh hi t báo cáo tài chmnh trong thai hn theo quy djnh ti
khoãn 1 Diu 10, Quy ch nay.

6.

COng b thông tin trong các tnrông hap dc bit khác
a) Sau khi thay di k' kA toán, cOng ty cong b báo cáo tài chmnh cho giai don gi&a 02 k' k
toán ccia nAm tài chInh cü và nAm tài chInh m6i theo quy djnh pháp 1ut v kA toán doanh
nghiêp trong th&i han 10 ngày, k tr ngày t chirc kim toán k báo cáo kim toán nhung
khOng qua 90 ngày k tr ngày bAt dAu cüa nAm tài chfnh mâi.

DIEU 9. CONG BO THÔNG TIN THEO YEU CAU
Trong các truang hqp sau dày, COng ty cong b6 thông tin trong vông 24 gia, kA tir khi nhn
d.r9c yeu cu cüa Uy ban Chng khoán Nhà nuâc, S giao djch chrng khoán noi Cong ty
dAng k' giao djch:
a) Khi xáy ra sr kin ãnh huOng nghiem tr9ng dAn igi Ich hap pháp cüa nhà dAu ur;
b) CO thông tin lien quan dAn Cong ty ánh huàng lan dAn giá ch6ng khoán và cAn phai xác
nhn thông tin do.
2.

Ni dung thông tin cong bA theo yeu cAu phài nêu rö sir kin &rçc U ban Ch(rng khoAn
Nha nuàc, Sâ giao djch Chng khoán yêu cAu cOng bA; nguyen nhân vã dánh giá cOa COng
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ty v tmnh xác thrc cia sr kin do, giãi pháp khc phiic (nu co).
DIEU 10. CONG BO THÔNG TIN YE CAC HOiT BONG KHAC CUA CONG TY
Cong b thông tin v hot dOng chào ban, phát hành, nim yt, dang k2 giao djch va báo cáo
sü' diing vn: Cong ty thirc hien chào ban chiThg khoán riêng lé, chào ban ching khoán ra
cong chng, phat hành churng khoán, niêm yet, dang k giao djch thtjc hin nghia vii cong
be thông tin v hoot dng chào ban, phát hành, niêm yet, dang k' giao djch và báo cáo scr
dirng v6n theo quy djnh pháp lut ye chào ban, phat hành ch&ng khoán, niêm yet, dang k
giao djch chng khoán.
2.

Cong bó thông tin v t' l sâ hüu nirc ngoài: Cong ty phãi cong b6 thông tin ye t' I sO•
hUu nuâc ngoài tei da cCia cOng ty mInh va các thay dei lien quan den t' 1 s hüu nay trén
trang thông tin din tCr cia cong ty, Sà giao djch cháng khoán, Teng cong ty h.ru k' và bii
trir chüng khoán Vit Nam vâ h theng cong be thông tin cüa Uy ban Chng khoán Nhà
nu6c theo quy djnh pháp Iut chng khoán huOng dn hot dng dAu tis ni.râc ngoài trén thj
tru6ng cháng khoán Vit Nam.

3.

Cong b6 thông tin ye giao djch mua li ce phieu cüa chInh minh, ban c phieu qu:
a) Tnring hçip cOng ty mua li c phieu ccia chInh minh hoc ban ce phieu qu5', cong ty phái
thrc hin cong be thông tin theo quy djnh pháp lut ye vic mua li ce phieu cUa chinh
minh, ban ce phieu qu5.
b) Tnr&ng hçip cong ty mua li ce phieu cüa chInh rninh, sau khi thanh toán het se ce phieu
mua li, neu teng giá trj tài san &rçrc ghi trong se ke toán giàm hon 10% thi cOng ty phai
thông báo cho tht cá các chci ng biet va cong be thông tin trong thai hn 15 ngày, ke ti'r
ngáy hoàn tht nghTa vii thanh toán vic mua li ce phieu.
CHIXONG UI
CONG BO THÔNG TIN CUA NBA BAU TII THUQC BOI
TUqNG PHAI CONG BO THONG TIN

oiEu 11. CONG BO THÔNG TIN YE S HUU CO PHIEU CUA CO BONG LN
Te ch(rc, cá nhân, nhóm ngtrOi cO lien quan sâ hciu t& 5% trâ len se ce phieu Co quyèn bieu
quyet cUa Cong ty hoc khi khOng cOn là c dông Ian phái cong b6 thông tin và báo
v
giao djch ce phieu cho Cong ty, Uy ban Chtng khoán Nhà nuàc Va Sà giao djch ching
khoán theo trong thai han 05 ngày lam vic, ke t ngày tra thành hoc không cOn là ce dOng
Ian;

2.

C6 dông lan, nhOm ngixYi CO lien quan nm giü t& 5% trâ len se c6 phieu dang itru hành cO
quyen bieu quyet ccia COng ty khi cO sr tang hoc giám t' l sO' hcru ce phieu qua các ngtiOng
1% (ke Ca tn.rO'ng hqp cho hoAc d,rGc cho, tang hoc di,rc tng, thüa ke, chuyen nhugng
ho.c nhn chuyen nhu'ng quyen mua ce phieu phát hành them...) phãi cong be thông tin và
báo cáo cho Uy ban Chrng khoán Nhà nu'âc, SO' giao djch ching khoán và Cong ty trong
thai h?n 05 ngày lam vic, ke tr ngày cO sir thay d6i trên;

3.

Thai diem bt dAu, ket thüc viêc nm giU t& 5% s luqng ce phieu hoc th&i diem thay dôi
t' l sO' hrru ce phieu qua các ngi,rO'ng 1% nêu ti Khoán 1, Khoãn 2 Dieu nay duoc tInh ke
tr thai diem hoàn Mt giao djch chrng khoán theo quy djnh ti Khoàn 7 Diu 2 Quy che nay;

4.

Quy djnh ti Khoãn 1, 2 Dieu nay khOng áp diing dei vâi trtrO'ng hgp thay dei 1 nm gi&
ce phieu dang liru hành cO quyen bieu quyet phát sinh do Cong ty giao djch ce phieu qu
hoc phát hành them ce phieu;

5.

Cong ty cong be trên trang thông tin din tü cüa COng ty trong vOng 03 ngày lam vic sau
khi nhn dtwc báo cáo lien quan den sr thay del t' l sO' hflu ce phieu, quyen mua ce phieu,
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cháng chi qu cüa các dM tuqng du9c quy djnh ti Diu nay.
DIEU 12. CONG BO THÔNG TIN yE GIAO D!CH CUA NGU'UI NO! BQ CUA CONG TY
vA NGIfO1 CO LIEN QUAN CUA NGIXOI NO! BQ
Ngui ni b cCa Cong ty và ngtrOi có lien quan cüa các d6i tuqng nay (sau day gi chung
là ngirôi có lien quan) phãi cong b6 thông tin, báo cáo tnràc và sau khi thrc hin giao djch
cho Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc, Si giao djch chthig khoán và Cong ty khi giá trj giao
djch dir kin trong ngày tt'r 50 triu dng trO len hoc giá trj giao djch dir kin trong tfrng
thang tir 200 triu dng trâ len tInh theo mnh giá (di vài c phiu, trái phiu chuyn di,
chüng chi qu) hoc theo giá phát hành gAn nh&t (di vo'i chi'rng quyn có bào dam) hoc giá
trj chuyn nhi.rçmg (di vài quyn mua c phiu, quyn mua trái phiu chuyn di, quyn mua
cháng chi qu5'), k cà tri.ring hqp chuyn nhi.rçing không thông qua h thng giao djch ti SO
giao dich chrng khoán (nhix các giao djch cho hoc &rc cho, tng hoc dirqc tang, thra k&
chuyn nhixçing hoAc nhn chuyn nhtrçing chrng khoán và các trlx&ng hçip khac), cv th nhi.r
sau:
a) Truàc ngày dir kin thirc hin giao djch tM thiu 03 ngày lam vic, ngtthi ni b và ngtri cO
lien quan phãi cOng b thông tin v vic dr kin giao djch theo mu quy djnh theo quy djnh
(nu cO);
b) Thi hn thirc hin giao djch không dwic qua 30 ngày, k tir ngày dang k thrc hin giao
djch. Ngtri nQi bO và ngui có lien quan phãi thjc hin theo th&i gian, khi 1uçmg, giá trj do
Sâ giao djch chüng khoan d cOng b thông tin va chi duqc thirc hin giao djch du tiên vào
ngày giao djch lin sau ngày cO thông tin cong b tir Sà giao djch chUng khoán;
c) Tnrmg hop thuc hiên giao dich mua trong các dçit phát hành c phiu, cháng chi qu ho.c
giao dich chào mua cOng khai, dM thong phãi cong b thông tin theo quy djnh t?i Diêu nay
dLrçlc min tr& nghTa viii quy djnh ti dim b khoàn nay va thirc hin theo quy djnh pháp lust
v hoat dng chào ban, phat hành, chào mua cong khai;
d) Ngix&i ni bQ và ngixOri có lien quan không duqc dng th&i däng k, giao djch mua và ban c
phiu, quyn mua c phiu, trái phiu chuyn d6i, quyn mua trái phiu chuyn dii, chtng
chi qu5', quyn mua chüng chi qu hoc chCrng quyn cO báo dam trong cling mt dcl däng
k, giao djch vã chi dirçic dng k, thirc hin giao djch tip theo khi dã báo cáo kt thüc dcit
giao djch trtrâc do; ngoi trlr tnrng hqp cong ty quãn l qu, chi nhánh cong ty quãn l' qu
nude ngoài tai Vit Nam là ngtrO'i cO lien quan clia ngtrOi ni bO thrc hien däng k, giao djch
mua va ban chng khoán cho các qu5 ETF hoc d.0 ti.r theo chi djnh cüa khách hang liy thác
tuy nhiên phái dam bào tlrng khách hang y thác khong dhQ'c dng thai dàng k, giao djch
mua va ban trong cUng mt dqt däng ks';
e) Trong thai htn 05 ngày lam vic, k tlr ngày hoàn tht giao djch (tru6ng hçp giao djch k&
thüc trixdc thai hn dang k) hoc kt thUc thai hn dir kin giao djeh, ngxi ni bQ và nghxOi
cO lien quan phâi cOng b thông tin v kt qua giao djch dng thai giài trInh nguyen nhân
không thrc hin duqc giao djch hoc khong thrc hin ht khi h.rgng dàng k (nu cO) theo
mu quy djnh theo quy djnh (nu có);
1 NgtrOi nOi b và nguii CO lien quan là di tuqng phâi thirc hin báo cao, cOng b thông tin
theo quy djnh ti khoân nay ding thii là di tisçing phài thirc hin báo cáo, cOng b thông
tin theo quy dlnh ti Diu II Quy ch nay thI chi phai thirc hin nghra vi cong b thông tin
áp dung d6i vdi ngithi nQi b và ngi.ri cO lien quan.
2.

Ngh.ri nôi b va ngri có lien quan không thuc dM tLrng phãi thirc hin báo cáo, Cong b
thông tin theo quy dlnh ti khoãn 1 Diu nay dng thii là di tl.rqng phái thirc hin báocáo,
cOng b thông tin theo quy djnh ti Diu 11 Quy ch nay thI phãi thrc hin nghia vii báo
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cao, cong b thông tin theo quy djnh ti Diu 11 Quy ch nay.
3.

Quy djnh v nghTa vii cOng b thông tin ti dim a, b và d khoán I Diu nay không áp dung
di vài tnrOng hçp cong ty ch(rng khoán ban giài chip c phiu cCia khách hang là nguOi ni
bcCacongty.

4.

TrtrOng hqp sau khi dAng k giao djch, dM tuqng dang k giao djch khOng cOn là nguOi ni
bO cUa cong ty hoe ngi.ri có lien quan cUa cac di tuçng nay, di ti.rçmg dang k giao djch
vn phái thirc hin vic báo cáo và cong b thông tin theo quy djnh t?i khoãn I Diêu nay.

5.

TnrOng hçip cong ty me, cac t chirc chInh trj, t chcrc chInh trj - xâ hi (cong doàn, doàn
thanh niên,...), cá nhân gi0 chCrc danh quan l khác theo quy djnh tai Diu 1 cong ty thrc
hiên giao djch chirng khoán cüa cong ty phài thtrc hin nghia vv cOng b thông tin áp dting
d6i vâi ng1ri nQi b và ngt.räi cO lien quan.

6.

Trong thai hn 03 ngày lam vic sau khi nhn &rçlc cac báo cáo lien quan dn giao djch
ch(rng khoán cCia ngtxOl nôi b va ngtr&i CO lien quan theo quy djnh ti Diêu nay, cong ty
phãi cong b trén trang thông tin din tCr cCia cOng ty

DIEU 13. CONG BO THÔNG TIN yE GIAO D!CH CHAO MUA CONG KHAI
T chtc, Ca nhân chào mua cong khai và Cong ty bj chào mua phái thrc hin cOng b thông
tin theo quy djnh t?i Lut Chng khoán và van bàn huàng dan.
CHUaNG IV
TO CH1YC THTTC HIN, HIU LVC Till HANH
DIEU 14. TRACH NHIM CUA NGIXUI DUQC UY QUYEN CONG BO THONG TIN
Ngt.rOi duqc üy quyn cong b6 thông tin là clAu mi thu thp cac thông tin và thirc hin nghia
vv cong b6 thông tin cüa Cong ty theo quy djnh ti Quy ch nay.
2.

ChCrc näng và nhim vii cüa ngii dtrçc üy quyn Cong bó thông tin:
a) Trung thrc, trách nhiêm, cn tr9ng, mn can, cO kin thcrc v k toán, tài chInh và có k
nàng nht djnh v tin hçc;
b) Cong khai ten, s din tho?i lam vic d cac c dong CO th d dàng lien h;
c) CO dU thyi gian thirc hin chrc trách cQa mInh, dc bit là vic lien h vOi các c dông, ghj
nhn nh0ng 2 kin cUa các c dông, djnh kS' cong bó trà Ru kin cCia các c dOng và các
vAn d v quàn trj Cong ty theo quy djnh;
d) Chju trách nhim v thirc hin nghia vii cong b6 thông tin cüa Cong ty vâi Uy ban ChO'ng
khoán Nhà nuâc, S& giao djch Chirng khoán, nhà dAu ti.r và nhung ngtx&i cO lien quan theo
quy djnh cüa pháp lut và Diu l Cong ty;
e) Chiu trách nhim xây di.rng Báo cáo thi.r&ng niên hang näm cüa Cong ty dê thirc hin cOng
b thông tin theo quy djnh.

3.

Diu chinh thông tin cOng b&
Trung hçup sau khi thirc hin cong b6 thông tin, Cong ty nhn duçic cac kin phãn hi v
tmnh chInh xac và dAy dü cOa các thông tin cOng b, ngthi di.rçuc Uy quyn cong b6 thông tin
có trách nhiêm kim tra, xác minh và b sung, sCra di (nu có) các thông tin do trong vOng
48 gRu, kA t& khi nhn di.rçc kin phàn hi, Thirc hin cOng b b sung/dInh chInh các
thông tin theo quy djnh.

DIEU 15. TRACH NHIM, QUAN H GIIYA CAC PHONG BAN TRONG VIC CUNG
cA THONG TIN CHO NGIfI DIIOC Uy QUYEN CONG BO THONG TIN
Ngxyi thrqc Uy quyn cOng b thông tin trong phm vi chCrc näng cüa minh, djnh k' don
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d6c các Phong, Ban, Chi nhánh, don vj trrc thuc cung cp cac thông tin theo nti dung Quy
ch nay;
Tnnng các Phông, Ban, Chi nhánh, don vj trirc thuc chju trách nhim v tInh chInh xác và
kjp thôi cCia các thông tin cung cp cho can b chuyên trách;
DM vâi nhiThg thông tin bt thixing, thông tin cung cp theo yêu cu phâi cong b theo quy
dinh tai Diu 8, 9 Quy ch nay, Trin&ng cac Phong, Ban, Chi nhánh, don vj trirc thuOc (nai
phát sinh thông tin cn cung cap) có trách nhim chü dng cung cp thông tin cho ngtthi
diiçc üy quyn cong b thông tin trong vông 12 gii k tir khi xây ra sikin;
2.

Ngträi duqc Uy quyn cong b thông tin tng hqp các thông tin trinh ChCi tjch HOi dng quãn
trj phê duyt; ni dung thông tin cong b& thi gian, phucmg tin, phân cong nhim vi tn.rOc
khi thirc hin Cong b các thông tin theo quy djnh;

3.

Ngi.rOi duçic üy quyn cong b thông tin phai giám sat viec cong b6 thông tin và báo cáo
Chü tjch Hôi dng quãn trj kt qua thirc hin.

DIEU 16. TO CHtC THIIC HIN, XIY LY VI PH4M
1.

Cong ty cOng b6 Quy ch Cong bé thông tin trên mng thông tin din tCr cüa Cong ty và gCri
cho Sà giao djch ch(rng khoán truàc khi thirc hin;

2.

Quy ch cOng b thông tin dtrçc ph bin dn toàn b các phOng, ban, Chi nhánh, don vj
tn.rc thuc va can bQ nhân viên cüa Cong ty;

3.

Phong, Ban, Chi nhánh vã dan vj trirc thuc, can b nhân viên thuc Cong ty có hãnh vi vi
phm các quy djnh ti Quy ch nay, vi phm các quy djnh cUa pháp 1ut gay thit hi cho
Cong ty lien quan dn vic thrc hin, quãn l hot dng cong b6 thông tin thI tiiy theo tinh
ch&t, m(rc d vi pham ma bj xr l k' lut, xr pht hành chInh hoc bj truy cru trách nhim
hInh sr; nu gay thit h?i thi phai bi thng theo quy djnh ciia pháp Iut.
Tnr&ng hqp cO sir thay di v pháp Iut dn dn các quy djnh cüa bàn Quy ch nay trái hoc
không cOn phü hcp vai quy djnh pháp lust mri thi áp dung theo quy dnh cUa pháp lust mài
dO.

4.

DIEU 17. HIU LIXC THI HAN!!
Quy ch cOng b6 thông tin nay có hiu 1irc thi hành k tr ngayjth'. tháng 12 näm 2021 vã
diiçxc ban hành kern theo Quyt djnh s 9202 I/QD- HDQT ngayi"!tháng 12 näm 2021.
ONG QUAN Tifi
QUAN Till

*

TO'NG, CONG TY
CO PHA'N.

PRONG PHU.
ANG NGHI
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