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          Số 1501/2020/KBC- CK 
           Về việc gia hạn thời gian công bố báo 

              cáo tài chính cho Niên độ 2020 

 

       Bắc Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2020     

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ giám sát công ty đại chúng) 

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh   

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP 

2. Mã số doanh nghiệp: 2300233993 thay đổi lần thứ 15 ngày 30/1/2015 

3. Địa chỉ: Lô B7, KCN Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

4. Mã chứng khoán: KBC 

5. Điện thoại: (0222) 3634034; Fax: (0222) 3634035; Website: http://www.kinhbaccity.vn 

 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hiện nay Tổng Công ty Phát triển 

Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) đang đầu tư 11 công ty con (tính đến thời điểm hiện tại), 4 công ty 

liên kết và đầu tư vào 8 công ty khác đang hoạt động cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Do đó, việc tập 

hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất mất rất nhiều thời gian.  

Vì vậy, KBC kính đề nghị Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước xem xét gia hạn thời gian công bố 

các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của KBC cho Niên độ báo cáo 2020 như 

sau:  

- Báo cáo tài chính quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý 

- Báo cáo tài chính bán niên được soát xét: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài 

chính 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng 

khoán Tp. Hồ Chí Minh.  

  

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận              

- Như trên 

- Lưu: Vp KBC 

 

 

                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

            ĐẶNG THÀNH TÂM  
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