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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. Mã chứng khoán: DL1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Trạc
6. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố
thông tin về việc tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất
soát xét bán niên năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid- 19.

- Công văn số 120/CV-A7 ngày 06/08/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn
Alpha Seven về việc gia hạn nộp BCTC riêng lẻ và hợp nhất soát xét bán niên năm
2021.

- Công văn chấp thuận tạm hoãn công bố thông tin số 4464/UBCK–GSĐC ngày
10/8/2021 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc tạm hoãn công bố BCTC bán
niên năm 2021 đã được soát xét.

- Như vậy, thời gian nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp
nhất soát xét bán niên năm 2021: Chậm nhất ngày 15/9/2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

11/08/2021 tại đường dẫn: https://a7group.vn/quan-he-co-dong/co-phieu-dl1.html
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ALPHA SEVEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:121/CV-A7 Gia Lai, ngày 11 tháng 08 năm 2021
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