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CÔNG TY CỔ PHẦN  

SỢI THẾ KỶ 

_____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       Tp. HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2016  

 

 

QUY TRÌNH 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 09-2016/NQHĐQT của Hội đồng Quản trị 

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ ngày 13/05/2016) 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng  

Quy trình này quy định cơ chế công bố các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động 

của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ với các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc công bố trên thị 

trường chứng khoán, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định của pháp 

luật với tư cách là công ty đại chúng quy mô lớn, tổ chức niêm yết và tổ chức phát hành thực 

hiện chào bán trái phiếu ra công chúng (nếu có). 

1. Đối tượng áp dụng: các phòng ban, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố thông 

tin. 

2. Phương tiện và hình thức công bố thông tin: 

a. Việc công bố thông tin được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố sau: 

- Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (website) và các ấn phẩm khác của 

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ; 

- Các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN bao gồm: hệ thống tiếp nhận 

báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin điện tử và các ấn phẩm khác của 

UBCKNN; 

- Các phương tiện công bố thông tin của SGDCK bao gồm: hệ thống tiếp nhận báo 

cáo và công bố thông tin, trang thông tin điện tử của SGDCK, bảng hiển thị điện 

tử tại SGDCK; 

- Phương tiện công bố thông tin của TTLKCK: trang thông tin điện tử của 

TTLKCK; 

- Phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật. 




















































