CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LUYỆN KIM MÀU
Km15, Quốc lộ 21, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Số: 0902/2022/TB-KSK
Hòa Bình, Ngày 09 tháng 02 năm 2022
THÔNG BÁO
(V/v Hủy tư cách công ty đại chúng)
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK) xin gửi tới quý cổ đông lời chào trân trọng và
lời cảm ơn chân thành nhất về sự giúp đỡ, đồng hành cùng công ty trong suốt quá trình hoạt động vừa qua.
Căn cứ thông báo số 446/UBCK-GSĐC ngày 24/01/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà
nước(UBCKNN) thông báo V/v hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần cổ phần Khoáng sản
Luyện kim màu (mã chứng khoán KSK) và Thông báo số 209/TB-SGDHN ngày 07/02/2022 của Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội V/v hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần cổ phần Khoáng
sản Luyện kim màu (mã chứng khoán KSK).
Bằng thông báo này, công ty xin được gửi tới quý cổ đông thông báo về việc hủy đăng ký đại chúng
và phương án khắc phục sau hủy đại chúng của công ty như sau:
I.

Nguyên nhân hủy đại chúng

Do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, công ty đã nộp hồ sơ khai thuế chậm so với quy định của
Luật thuế dẫn đến việc bị khóa mã số thuế và có quyết định thu hồi ĐKKD của của Phòng Đăng ký kinh
doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình vào tháng 09/2021.
Kể từ thời điểm có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty chúng tôi đã nỗ
lực tái cấu trúc, khắc phục các sai phạm và ngày 27/01/2022, phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình đã
có quyết định số 02/QD-ĐKKD về việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy phép Đăng ký Kinh Doanh của công
ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu .
Tuy nhiên, do đang trong quá trình tái cấu trúc, bộ phận pháp chế mới còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm,
dẫn đến việc không kịp thời báo cáo, giải trình với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội dẫn đến
việc công ty bị hủy tư cách đại chúng.
II.

Trình tự hủy đại chúng

Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký cổ phiếu tại trung tâm lưu ký chứng khoán như sau:
-

Mã chứng khoán: KSK
Số lượng hủy đăng ký: 23.888.000 Cổ phiếu
Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 21/02/2022
Ngày giao dịch cuối cùng: 18/02/2022

(Chi tiết theo Thông báo số 446/UBCK-GSĐC & Thông báo số 209/TB-SGDHN đính kèm)
Kể từ thời điểm hủy đăng ký công ty sẽ rà soát lại thông tin cổ đông và tiến hành cấp giấy chứng nhận
sở hữu cổ phần.
Sau khi hoàn tất các thủ tục hủy đại chúng, công ty sẽ tự quản lý các hoạt động liên quan đến cổ phần
và cổ đông. Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, đề nghị xác nhận chuyển nhượng, tra cứu
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thông tin liên quan, điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận cổ phần,…vui lòng liên hệ công ty để được
hướng dẫn.
III.

Phương án khắc phục sau hủy đại chúng

Để đảm bảo tối đa hóa quyền lợi cho cổ đông, công ty đã và đang khắc phục các sai phạm để tiến hành
nộp lại hồ sơ đăng ký công ty đại chúng vào tháng 04/2022. Cụ thể như sau:
-

Ngày 27/01/2022, phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình đã có quyết định số 02/QD-ĐKKD về
việc hủy bỏ quyết định thu hồi giấy phép Đăng ký Kinh Doanh của công ty cổ phần Khoáng sản
Luyện kim màu .

-

Tháng 02/2022: Công ty tiến hành thuê đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021

-

Tháng 04/2022: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tới Ủy ban chứng khoán nhà nước.

-

Tháng 04/2022: Dự kiến giao dịch trở lại trên hệ thống Upcom. Thời gian giao dịch: từ thứ Hai đến
thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động. (Khắc phục hoàn toàn
tình trạng hạn chế giao dịch, chỉ giao dịch phiên thứ 6 hàng tuần như hiện nay)

Công ty xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông. Rất mong quý cổ đông sẽ luôn tin tưởng và đồng hành
cùng sự phát triển của công ty trong giai đoạn kế tiếp.
Trân trọng cảm ơn!
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
-

Bộ phận pháp chế - Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
SĐT: 0877491714
Emai: phapche.ksk@gmail.com
Zalo: Group KSK- Thông tin doanh nghiệp (https://zalo.me/g/salkkp596)
Facebook: Fanpage KSK- Thông tin doanh nghiệp
Địa chỉ liên hệ: Số 181 đường Điện Biên, tổ 15, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu công ty
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