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QUYẾT ĐỊNH
về việc duy trì diện bị cảnh báo
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SỞGIAODICHCHỨNGKHOÁNHÀNỘI

Căn cứ Quyết định số 01/OÐ-HEĐTV ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Hội
đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao
dich Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội ban hành kèm theo Quyết định số 08/0Đ-HÐTV ngày 09 tháng 7 năm 2021
của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứngkhoánsố 54/2019/0H14 ngày 26 tháng ll năm2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của /sö G

CHÚNChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Qy chếNiêm yết và giao dịch chứngkhoán niêm yết ban hành kèm

theo Quyết định số 1 7/QÐ-HÐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành

H.
.HOÀN

viên Sở Giao dịch Ching khoán Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý Niêm yết.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DZM của Công ty cổ phần

Cơ điện Dă An, cụ thể như sau:
-Lý do duy trì cảnh báo: Tổ chúc niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tải chính;

-Lý do cảnh báo khác: Lợi nhuận sau thuể chưa phân phối tại ngày
31/12/2021 là số âm; Tổ chúc kiểm toán có ý kiên kiêm toán ngoại trừ đổi với
báo cáo tài chính năm 2021 dã được kiểm toán của tổ chức niêm yết

-Cơ sở xem xét: Văn bản sổ 992/TB-CNVSD ngày 21/6/2022 của Trung
tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh về ngày
đăng ký cuối cùng xác nhận danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cô
đông thường niên năm 2022 của CTCP Cơ điện Dzi An;

-Quy định áp dụng: Điểm d khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao
dịch chúng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QD-HÐTV
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ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán
Việt Nam.

Điều 2. Công ty cổ phần Cơ điện Dzã An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày
Quyết dịnh này có hiệu lực phải gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và công
bổ thông tn kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị
cảnh báo. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) Công ty cổ phần Cơ điện
Dzĩ An phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị
cảnh báo và công bổ thông tin.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 294/QÐ-SGDHN ngày
10/5/2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc duy trì diện bị cảnh báo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kẻ từ ngày 25/7/2022. Giám đốc Phòng
Quản lý niêm yết và Công ty cổ phần Cơ điện Dzã An chịu trách nhiệm thi hành
Quyếtđịnh nàya,

SEEÔNG GLÁMĐÓCNơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBCKNN (đề b/c);
- Chủ tịch, TGÐ (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, TH;
- Luu:VT, QLNY Mb).
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