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CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

V/v: “Giải trình lý do tăng trần 5 phiên liên tiếp của cổ phiếu CMC” 

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước 

     - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

    
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 của 

Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư số 155-2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng 

dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

 Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư CMC  

 Mã chứng khoán: CMC 

   Đia chỉ: Ngõ 83, đường Ngoc Hồi, phường Hoàng Liệt, quân Hoàng Mai, Hà Nội 

                         Điên thoaị: 024.3612718 Fax: 024.38612718 
  Website: www.cmci.com.vn 

Công ty cổ phần đầu tư CMC xin giải trình về việc cổ phiếu CMC của công ty tăng trần 5 

phiên liên tiếp từ ngày 14/08/2019 đến ngày 20/08/2019 như sau: 

Trong thời gian qua, không có tin gì ngoài các thông tin đã công bố, diễn biến giá cổ phiếu 

CMC hoàn toàn tuân theo cung – cầu thị trường. 

Việc mua bán cổ phiếu do nhu cầu các nhà đầu tư không nằm trong sự kiểm soát của Công 

ty. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư CMC từ khi niêm yết 

đến nay vẫn diễn ra bình thường, không có biến động nào lớn gây tổn thất nghiêm trọng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC xin cam đoan không có bất cứ thông tin nào khác tác động tới 

hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư. 

Thông tin này đa ̃được công bố trên trang thông ti n điêṇ tử của công ty vào ngày 20/08/2019 

tại đường dẫn: www.cmci.com.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiêṃ trước pháp luật về nôị dung các thông tin đa ̃công bố. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổ đông CMC; 

- Lưu VP. 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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