
GlỦYBAN CHÚNGKHOÁNNHÀNƯỚC CỘNG HOÀXÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186/QÐ-XPVPHC HàNội,ngày2hen 20i HÀNÝI
Ngày: 27 -06- 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chínHS6.

CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cít Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điểu 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạ

Căn cứ Nghị định số 108/2013/NÐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy

hành chính (sia đỗ, bổ sungnăm 2020);

dịnh xửphạt vi phạm hành chính trong linh vựcchứngkhoán và thị trường chứng
khoán (Nghị định số 108/2013/NÐ-CP);

Căn cứBiên bản vi phạm hành chinh số 164/BB-VPHC lập ngày 09/6/2022;

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Công ty cổ phần Licogi 13.

Địa chỉ trų sở chính: Tòa nhà Licogil3, số 164 đường Khuất Duy Tiến,
phườngNhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106426; ngày cấp:
10/6/2005; nơi cấp: So Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Thăng. Giới tính: Nam.

Chúc danh: Tổng giám đốc.

2. Đã thục hiện hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng
thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Licogi 13 công bố thông tỉn
không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tỉn điện tử của Sở
giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên hệ thống công bố thông tỉn của Üy ban
Chứng khoán Nhà nước đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020 tổ chức ngày 26/6/2020).

3.Quy định tại: Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NÐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng (nểu có): không.

S. Các tình tiết giảm nhę (nếu có):
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-Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả
của vi phạm, theo quy định tại khoản 1 Điều9 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Vi phạmhànhchính vìhoàncảnh đặcbiệt khókhănmàkhôngdomình
gây ra, theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

S 6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hinh thức xử phạt chính: Phạt tiên.

Cụ thể: Phạt tiền 50.000.000 (Năm muơi triệu) đồng.

b) Hinh thúc xử phạt bổ sung (nểu có): không.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu cóy: không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2022.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Phạm Văn Thăng là đại diện của tổ chúc bị xử phạt có tên
tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Licogi 13 phải nghiêm chinh chấp hành quyết định xử phạt
này. Nều quá thời hạn mà Công ty cô phẩn Licogi 13 không tự nguyện chấp hành
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Công ty cổ phần Licogi 13 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà
Nội, địa chi: Số 18 đường Giải Phóng, phườngPhương Mai, quận Đống Đa, thành
phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà
Nội trong thời hạn 10 ngày kế từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Công ty cổ phần Licogi 13 có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính
đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Güi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Güi cho bàPhạnmThị Thanh Hương- Phó Chánh Thanh tra UBCKNN
để tổ chức thực hiện/.

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNHNơi nhận:
- Như Điều 3;
-Chủ tịch(đểb/c);
-Vụ GSDC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Luu: TT, HS (08b).
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