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Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings 
 

Ngày 22/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã 
nhận được công văn số 2209/2021/CBTT của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings 
(mã chứng khoán: IBC) về việc Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu 
quyết đang lưu hành. 

Căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 
16/11/2020: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 
giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: k) Khi có sự thay đổi số cổ phiếu có 
quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau: Trường hợp công ty 
phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, tính 
từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành, kết 
quả chuyển đổi theo quy định pháp luật về phát hành chứng khoán;...”. Theo báo cáo kết 
quả phát hành số 6.09/2021/BC, ngày 06/09/2021 Công ty đã báo cáo Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước về kết quả chuyển đổi. Như vậy, Công ty đã chậm báo cáo, công bố 
thông tin tới SGDCK TP.HCM theo quy định. 

 SGDCK TP.HCM nhắc nhở Công ty nghiêm túc thực hiện việc báo cáo và công 
bố thông tin theo các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để 
đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty và các nhà đầu tư.    

Trân trọng./. 
Nơi nhâṇ: 

- Như trên; 
- UBCKNN 
- Lưu: NY, VT (4)  
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