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Số: 186 /VB-BT6 

V/v Xin hoãn nộp BCTC năm 2016 
đến ngày 10/4/2017 

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017 

Kính gửi:  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

Chúng tôi là Công ty cổ phần Beton 6, đăng ký kinh doanh số 3700364079, vốn 
điều lệ 329.935.500 đồng, mã chứng khoán BT6, hiện giao dịch trên sàn UPCOM. 

Căn cứ Mục c Khoản 1 Điều 8 trong Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 
của Bộ Tài Chính v/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: 

c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm: 

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán 
nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính; 

Trường hợp công ty đại chúng không thể hoàn thành việc công bố báo cáo 
tài chính năm trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính năm 
hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm tổng hợp; hoặc do các công ty con, 
công ty liên kết của công ty đại chúng cũng phải lập báo cáo tài chính năm 
có kiểm toán, báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính năm 
tổng hợp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian 
công bố báo cáo tài chính năm khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, 
nhưng tối đa không quá 100 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính bảo 
đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan. 

Do chờ báo cáo tài chính của các công ty con, nên bằng văn bản này, BT6 kính 
mong UBCKNN và HNX xem xét và đồng ý cho BT6 hoãn nộp BCTC niên khóa 
tài chính 2016 đến hết ngày 10/04/2017. 

Xin chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.     
  
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên 
- Lưu HS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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