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Độc lập - Tự do Hạnh phúc

TP.Hồ ChíMinh, ngày2 tháng3 năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 15/9/2022, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Công y VISSAN),
mã giao dịch VSN, nhận được thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vê việc
giải trình chậm công bố thông tin liên quan đển việc thay đôi Giây chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp. Công ty VISSAN xin được giải trình như sau:

- Ngày 05/7/2022, Công ty VISSAN nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 41 do Sở Kể hoạch Đâu tư Thành phô Hô
Chí Minh cấp (cập nhật lại thông tin về số, ngày cấp, nơi cấp căn cước công dân của Người
đại diện theo pháp luật của Công ty VISSAN so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cũ, các nội dung khác không thay đôi).

- Ngày 05/8/2022, bộ phận công bố thông tịn của Công ty VISSAN đã công bố Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (thay đôi lần thứ 41) lên hệ thông công bô thông tin
của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên nội dung này chưa được Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội phê duyệt do Công ty VISSAN công bổ thông tin chưa đúng thời gian
theo quy định.

Do sơ suất trong việc phối hợp giữa bộ phận công bố thông tin và bộ phận tiếp nhận
hồ sơ giấy phép của Công ty dẫn đến việc chưa thực hiện công bố thông tin kịp thời theo
đúng quy định. Việc thay đổi thông tin liên quan đến căn cước công dân của Người đại diện
theo pháp luật không ̉ nh hưởng đến quyền lợi của các cô đông, hoạt động sản xuât, kinh
doanh và tình hình tài chính của Công ty VISSAN.

Vì vậy, Công ty VISSAN mong nhận được sự thông cảm của Quý Sở và cam kết sẽ
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định trong thời gian tới.

Công ty VISSAN kính gửi tới Quý Sở nội dung giải trình nêu trên. 3-

Trân trọng./.

Người đại diện theo pháp luật

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kiêm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.
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