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số: 1TB-SGDHN HàNội, ngày 8 tháng 9năm2022

THÔNG BÁO
về việc bỗ sung lý do đua cổ phiếu PPE

vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

Căn cứ Quyết định số 87/QD-UBCK ngày 25/01/2017 của Chủ tịch Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký
quỹ chúng khoán, Quyết định số 1205/QÐ-UBCK ngày 27/12/2017 sửa đổi
Quyết định số 87/QÐ-UBCK về Quy chế Hướng dẫn giao djch ký quỹ chúng
khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc bổ sung lý do đưa
cổ phiếu PPE của Công ty Cổ phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE vào danh

sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ như sau:
- Ngày hiệu lực: 12/9/2022;

Lý do bố sung: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên báo cáo
tài chính bán niên năm 2022 của CTCP Tu vân Đầu tư PP ENTERPRISE được

soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kể toán và Kiểm toán
Nam Việt là số âm; Tổ chức niêm yết chậm công bổ thông tin báo cáo tài chính
bán niên đã được soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông

tin.
- Lý do ký quỹ khác: Chứng khoán thuộc diện bị cảnhbáo.

RTEONG GIÁMĐỐC
PHÓ NG GIÁMĐỐC

Nơi nhận:
- CTCP Tu vấn Đầu tu PP ENTERPRISE;
- Các CTCK:
- Chủ tịch, TGÐ (để b/c);
- Phòng TTTT, HTGD, GSGD, QLTV, TH;
- Luu: VT, QLNY (84 b).
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