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CÔNG BỐ THÔNG TIN 

DISCLOSURE OF INFORMATION 

V/v:  Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính 

Re: Extension of the deadline for financial statements disclosure 

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã chứng khoán: IFS) đã nhận được Công văn số 

2149/UBCK-GSĐC ngày 25/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công 

ty được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính (BCTC) cho kỳ báo cáo năm 2016 như sau: 

Interfood Shareholding Company received the Official Letter No. 2149/UBCK-GSDC dated 

25/04/2016 of the State Securities Committee approving the request for an extension of the 

deadline for financial statements (FS) disclosure in 2016 as follows: 

- Công ty phải công bố BCTC quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. 

Company shall disclose the quarterly FS within 30 days from the end date of each quarter. 

- Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết 

thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký 

báo cáo soát xét. 

Company shall disclose the reviewed biannual FS within 60 day from the end date of the first 

06 months of the financial year, but not later than 05 days from the date on which the audit 

firm signs the reviewed FS. 

Công ty thực hiện công bố thông tin tại trang thông tin điện tử (website) và tăng cường công tác 

kế toán tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và quản trị công ty nhằm 

đảm chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan. 

The Company shall disclose the information on its website, enhance its operations on finance 

and accounting, its obligation to report and disclose information and corporate governance to 

ensure compliance with applicable laws and regulations. 
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Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 

Chairman cum General Director 


