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V/v gia hn thai gian Cong b6 BCTC cña
CTCP Ca Din Lnh

KInh gui: Cong ty c phn Co Din Lanh
V d nghj gia han thii gian cong b Báo cáo tài chInh (BCTC) néu tai
Cong van so 05/CDL.2020 ngày 09/1/2020 cüa Cong ty cô phan Co Din Lnh
(Cong ty), Uy ban Chüng khoàn Nhà rnrc (UBCKNN) có kiên nhii sau:
UBCKNN chap thu.n cho Cong ty cô phân Co Din Lanh &xçic gia han
thii gian cong bô BCTC cüa Cong ty 1p trong näm tài chInh 2020 theo quy djnh
tai Diem b Khoân 2 và Diem b Khoãn 3 Diêu 11 Thông ttr so 15512015/TT-BTC
ngày 06/10/2015 cüa Bô thrâng Bô Tài chInh hi.thng dan cOng bô thông tin trên
th.j tnrng churng khoán, ci the:
— Cong ty phai cong b BCTC qu' và BCTC soát xét qu (neu co) trong
thii han 30 ngày kê tir ngày kêt thüc qu, nhiin không qua 05 ngày kê tr ngày
to chüc kiêm toán k báo cáo soát xét BCTC.
— Cong ty phâi cong bô BCTC ban niên dä duqc soát xét trong thyi han 60
nay kê tr ngày két thüc 06 tháng dâu näm tài chInh, nhixng không qua 05 ngày
kê tr ngày to chirc kiêm toán k báo cáo soát xét BCTC.
Dé nghj Cong ty cOng bô thông tin ye vic gia han th&i gian cong bô BCTC
tai trang thông tin din tu (website) cüa Cong ty và thrc hin cong bO BCTCtrong
thai gian sam nhât theo quy djnh. Trithng hcip Cong ty khong thrc hin day dü,
kjp th&i nghTa vi cong bô thông tin, UBCKNN sê xem xét xCr I theo quy djnh
hin hành./. *
Nci nhmn: "
- Nhu trên;
- Chü tjch (d báo cáo);
- HOSE;
- LLru: VT, GSDC, (05b).

TL. CHU TJ?H
KLVIJTRIXNG
SATCONGTYDIJCHUNG
UNG

