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Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Tĩnh - CTCP (Tông Công ty), Uy ban Chứng khoán Nhà nước 
kiến như sau:
chấp thuận cho Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 

ợc gia hạn thời gian công bố BCTC của Tổng Công ty lập trong 
018 theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8; Khoản 1, Điểm b 
ểm b Khoản 3 Điểu 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị 
oán, cụ thể:

ông ty phải công bố BCTC quý I và quý III/2018 và BCTC soát 
I trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 
rày tô chức kiêm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
ông ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời 
từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 
tố chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.
ông ty phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 
ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày 
n ký báo cáo kiểm toán BCTC.

ổng Công ty công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố 
thông tin điện tử (website) của Tổng Công ty và thực hiện công bố 
i gian sớm nhất theo quy định. Trưcmg hợp Tổng Công ty không 
, kịp thòi nghĩa vụ công bố thông tin, UBCKNN sẽ xem xét xử lý 
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