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THÔNG BÁO 
Về việc hủy ñăng ký công ty ñại chúng 

_______________________ 
 

Kính gửi: Quý cổ ñông Công ty cổ phần Hải Việt 

 

Căn cứ ðiều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006 quy ñịnh về chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

Căn cứ ðiều 36 Nghị ñịnh số 58/2012/Nð-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật chứng khoán và Luật 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật chứng khoán; 

Căn cứ văn bản số 5936/UBCK-QLPH ngày 29/10/2014 của Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước về việc thông báo hủy ñăng ký công ty ñại chúng ñối với Công ty 

cổ phần Hải Việt kể từ ngày 30/9/2014, 

Công ty cổ phần Hải Việt trân trọng thông báo ñến Quý cổ ñông: 

Hiện nay Công ty cổ phần Hải Việt không còn là công ty ñại chúng và 
ñã ñược Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy ñăng ký công ty ñại 
chúng ñối với Công ty kể từ ngày 30/9/2014. 

Công ty cổ phần Hải Việt sẽ thực hiện các thủ tục hủy ñăng ký giao dịch tại 

sàn UPCoM và hủy ñăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng 

khoán theo quy ñịnh pháp luật về chứng khoán. 

Trân trọng. 
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- Như trên;                                                                         
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