
TAI CHÍNH 
UY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NUOC 

CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIET NAM 
DÙc lap - Ty do - Hanh phúc 

so:6697ruBCK-GSÐC Hà Noi, ngàlb thánglo nám 2022 

Vv dang ký công ty �¡i chúng 

Kinh gëri: Công ty cô phân Giao nhân Vn täi Miên Trung 

Can cú hò so däng ký công ty d¡i chúng cça Công ty cô phân Giao nhân 
Vn tài Miên Trung (Công ty), Uy ban Chúung khoán Nhà nuóc (UBCKNN) có ý kien 

nhu sau: 
1. Công ty phài hoàn toàn chju trách nhiÇm truóc pháp luât vê tính chính 

xác, trung thåc cça hô so ��ng ký công ty �¡i chúng cça Công ty; vê viÇc góp 

vôn, t�ng vôn dieu le và chuyên nhuong cô phiêu cça Công ty truóc thÝi diêm 

nop hô so däng ký công ty �¡i chúng vÛi UBCKNN. 

2. Sau khi UBCKNN xác nhn hoàn tât viÇc ��ng ký công ty �¡i chúng tai 

Công v�n này, Công ty phài châp hành nghiêm chinh pháp lut vê chúng khoán 

va thË truóng chung khoán, bao gôm các nghia vy sau: 

- Thuc hiÇn công bô thông tin theo quy �Ënh t¡i Luât Chúng khoán sô 
54/2019/QH14 và Thông tu sô 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cça BÙ truong 

Bo Tài chính huóng dân công bô thông tin trên thË truÝng chúng khoán. 

- Thyc hiÇn thông báo tý lÇ sò hïu nuóc ngoài theo quy �Ënh t¡i �iêu 141 

Nghi dinh sô 155/2020/NÐ-CP ngày 31/12/2020 cça Chính phù quy �Ënh chi tiêt 
ihi hành mÙt sô �iêu cça Luât Chúng khoán (NghË dËnh sô 155/2020/NÐ-CP). 

- Thyc hiÇn däng ký cô phiêu tâp trung tai Trung tâm Luru ký Chéng khoán 

Viêt Nam và �äng ký giao dËch cô phiêu trên hÇ thông giao dËch cho chéng khoán 
chua niêm yêt theo quy dËnh t¡i diêm d khoàn 1 �iêu 34 Luât Chúng khoán sô 

54/2019/QH14. 
- Tuân thù quy dËnh vê quàn trË công ty theo quy dËnh t¡i Lut Doanh nghiÇp 

2020, Luât Chúung khoán sô 54/2019/QH14, NghË dËnh sô 155/2020/NÐ-CP, 
Thông tu 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cua BÙ Tài chính huóng dân mÙt 
só diÁu ve quån trË công ty áp dung �ôi vÛi công ty d¡i chúng t¡i Nghi dinh si 
155/2020//NÐ-CP. 

Các nghsa vu khác theo quy dinh. 
3. Công ty phài thåc hiÇn �äng ký và sï dång hÇ thông công bÑ thông tin 

IDS Pro dành cho công ty d¡i chúng dê thuc hiÇn công bô thông tin theo quy dinh 
cua pháp lut vê chúng khoán và thË truong chúng khoán (Phå luc I và lI �ính 

kèm Công v�n này). 

4. Can cu Thông tu sô 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 cça BÙ truong BÙ 
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Tai chinh quy dinh múc thu, chê dÙ thu, nÙp, quån lý và st dång phi, lÇ phi trong 

inh vrc chúng khoán, sau khi d�ng ký công ty d¡i chúng, dê nghj Cöng ty nÙp 

phi quan ly công ty d¡i chúng vê UBCKNN bàng hinh thée chuyên khoån vào tai 

khoàn sau: 

Don vi thy hrong: Co quan Úy ban Chúng khoán Nhà nuóc 

So tài khoàn: 3511.0.1059481 

Tai: Kho bac Nhà nuóe Thành phó Hà NÙi. 

UBCKNN thông báo dÃ Công ty duãc biêt và thrc hiÇn./. 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

- Chù tich (dê b/c); 
- Luru: VT, GSÐC (04b). 
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