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Qua thông tin trên website Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Tp.HCM đăng ngày 21/4/2015 

11:07:00 SA về công văn số 516/SGDHCM- NY đề ngày 17/4/2015 của SGDCK Tp.HCM nhắc 

nhở Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã CK: TCM) chậm CBTT 

Báo cáo thường niên năm 2014 và đề nghị TCM gởi văn bản giải trình trước ngày 22/4/2015. 

Nay bằng văn bản này, TCM xin giải trình như sau: 

1. Về thời hạn SGDCK yêu cầu TCM gởi văn bản giải trình trước 22/4/2015:  

Đến thời điểm gởi văn bản này, TCM cũng chưa nhận được văn bản của công văn số 

516/SGDHCM- NY đề ngày 17/4/2015, TCM chỉ biết được thông tin này qua website 

của SGDCK nên việc giải trình không đảm bảo trước 22/4/2015 như yêu cầu. Mong 

SGDCK Tp.HCM thông cảm và chấp nhận cho thời hạn giải trình này. 

2. Về việc chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2014: 

- Ngày 09/3/2015: TCM đã công bố Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bao gồm 

báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất theo qui định. 

- Ngày 26/3/2015: TCM đã công bố Báo cáo thường niên năm 2014 như sau: 

(i) Đối với phương tiện công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước: TCM 

đã công bố thông tin qua phần mềm IDS và đã có xác nhận từ phần mềm IDS 

(đính kèm phần chụp màn hình máy tính) 

 

(ii) Đối với phương tiện công bố thông tin của SGDCK Tp.HCM: TCM đã gởi qua 

email bản scan Báo cáo thường niên có đầy đủ chữ ký và con dấu theo qui định 

(đính kèm phần chụp màn hình đã gởi email) 



 

 Như vậy, từ ngày TCM công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (ngày 

9/3/2015) đến khi công bố Báo cáo thường niên năm 2014 (ngày 26/3/2015) là 17 

ngày- vẫn đảm bảo thời hạn công bố thông tin theo qui định 

- Ngày 07/4/2015: do đã gởi email trước nên đến thời điểm này, TCM gởi văn bản Báo 

cáo thường niên năm 2014 qua đường văn thư cho SGDCK Tp.HCM và SGDCK đã 

nhận được văn bản cùng ngày. 

Tuy nhiên, do hệ thống thư điện tử có trục trặc nên đến ngày 8/4/2015, SGDCK Tp.HCM liên hệ 

và yêu cầu TCM gởi lại Báo cáo thường niên năm 2014 (đính kèm phần chụp màn hình đã gởi 

email) 

 

Qua sự việc lần này, TCM đã chủ quan khi thiếu kiểm tra việc nhận thông tin của 

SGDCK Tp.HCM nên dẫn đến thông tin công bố chậm trễ. 

 






