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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(V/v: Hủy đăng ký công ty đại chúng) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 

Ngày 27/06/2019, Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang (sau đây gọi tắt là “Công ty Cảng 
Nha Trang” hoặc “Công ty”) đã gửi công văn số 47/2019/CNT báo cáo Ủy ban chứng khoán 

Nhà nước (“UBCKNN”) về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng. Theo đó, Công 

ty không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng do số lượng cổ đông của Công ty đã giảm 

xuống còn 63 cổ đông, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định là 100 cổ đông (trên cơ sở số 

liệu tại danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập ngày 

07/06/2019).  

Ngày 09/08/2020, UBCKNN đã gửi văn bản số 4787/UBCK- GSĐC cho Công ty về việc 

đề nghị hủy đăng ký công ty đại chúng (“CV số 4787”). Theo nội dung CV số 4787, 

UBCKNN thông báo:“sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại 
chúng (ngày 07/06/2019), UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng trên cơ sở báo 

cáo về điều kiện công ty đại chúng tại thời điểm đó của Công ty”. 

Ngày 17/06/2020, Công ty đã gửi công văn số 57/2020/CNT báo cáo UBCKNN về việc 

hủy đăng ký công ty đại chúng sau khi hết thời hạn 01 năm theo CV số 4787. Theo đó, Công ty 

vẫn tiếp tục không đáp ứng đủ điều kiện công ty đại chúng theo quy định (trên cơ sở số liệu tại 
danh sách cổ đông do VSD lập ngày 11/06/2020 cho mục đích tổ chức cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số lượng cổ đông của Công ty là 64 cổ đông). 

Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ 

phiếu CNH trên UPCOM và hủy lưu ký cổ phiếu CNH tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam (VSD) sau khi có văn bản chấp thuận hủy đăng ký công ty đại chúng của UBCKNN.  

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên 

quan tại cơ quan có thẩm quyền (HNX, VSD…) để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng theo 

quy định của pháp luật. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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