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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:    487      /TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát và duy trì diện kiểm soát đặc biệt 
                                        

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ 

phiếu vào diện kiểm soát và duy trì diện kiểm soát đặc biệt như sau: 

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 

- Mã chứng khoán: TTF 

- Địa chỉ: ĐT 747, KP 7, P.Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương 

- Điện thoại: 0650.3642 004  Fax: 0650.3642 006 

- Cổ phiếu TTF bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 24/04/2017 theo Quyết định 

số   127 /QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh do: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã điều chỉnh lại tại 

ngày 31/12/2015 là -154,641 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nhập 

doanh nghiệp của công ty mẹ năm 2015 đã được điều chỉnh lại là -108,585 tỷ 

đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 là -1.417,618 tỷ 

đồng và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nhập doanh nghiệp của công ty mẹ 

năm 2016 là -1.271,136 tỷ đồng, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2016, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b Khoản 1.1 

Điều 23 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 

23/08/2016. 

- Cổ phiếu TTF vẫn thuộc diện kiểm soát đặc biệt (chỉ được giao dịch vào phiên 

chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận) theo 

Quyết định số 326/QĐ-SGDHCM ngày 08/08/2016 về việc đưa cổ phiếu TTF 

vào diện kiểm soát đặc biệt. 

- SGDCK TP.HCM sẽ xem xét đưa cổ phiếu TTF ra khỏi diện kiểm soát đặc 

biệt/kiểm soát căn cứ theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017. 

 

     Nơi nhận: 
                    - TCNY; 

                 - TV,GS,TTTT; 

                 - Lưu: NY, VT (6) 

    

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

 

 

Trần Anh Đào 

 


