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Loại thông tin công bố: □ 24h   □ 72h   □ Yêu cầu    Bất thường   □ Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:  

Ngày 02/08/2021, Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam nhận được các Quyết định hủy niêm 

yết chứng quyền có bảo đảm do Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM cấp ngày 28/07/2021 như sau: 

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 392/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CVHM2106 

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 393/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CTCH2103 

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 394/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CTCH2003   

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 395/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CPDR2101  

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 396/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CMBB2102  

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 397/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CKDH2002  

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 398/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CHPG2107  

− Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 399/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền 

CHPG2108  

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn http://www.kisvn.vn 

mục Công bố thông tin. 

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung các thông tin đã công bố. 
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 Ngày  02  tháng  08   năm 2021 

 Người thực hiện công bố thông tin 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

                                                                                                                           

                                                                                                                          (Đã ký) 
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