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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 
 

    Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
      - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 
 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 
Mã chứng khoán: TTF 

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
Điện thoại: (84-0650) 3642004/005 
Fax: (84-0650) 36420006 
Người thực hiện công bố thông tin: VÕ TRƯỜNG THÀNH 

Địa chỉ: 286A Bùi Đình Túy, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-0650) 3642004 
Fax: (84-0650) 36420006 
Loại thông tin công bố      24 giờ        72 giờ      bất thường    theo yêu cầu       định kỳ: 

 

Nội dung thông tin công bố:  Căn cứ theo công văn số 1017/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HCM. Chúng tôi xin giải trình thông tin về bài viết “Phát hiện sai lệch nghiêm 
trọng, Tân Liên Phát tạm dừng chuyển đổi khoản vay của Gỗ Trường Thành” trên báo điện tử 

www.cafef.vn như sau: 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đưa vấn đề được nêu tại Cafef.vn vào chương trình họp 

ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/7/2016. ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua nghị quyết về 
việc “Giao cho HĐQT tiếp tục đàm phán với Tân Liên Phát để thực hiện tiếp các Hợp 

đồng chuyển đổi đã được ký kết. Trong trường hợp các điều khoản khác so với Hợp đồng 
đã được ký kết và thông qua thì phải trình thông qua tại ĐHĐCĐ”  

- Hiện Công ty đang làm rõ các vấn đề cổ đông quan tâm, đã mời công ty kiểm toán tiếp 
tục làm rõ. Sau khi có kết quả, Công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin theo quy định cho 

cổ đông và Quý cơ quan được biết. 
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2016 tại 
đường dẫn http://www.truongthanh.com/thong-tin-khac  của công ty.   
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. 
 

Tài liệu đính kèm:                      


