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Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng kính gửi:

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC).
Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và Quý Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh lời chào trân
trọng.
Ngày 30/10/2018 là thời hạn cuối cùng để OGC thực hiện Công bố Thông tin báo
cáo tài chính tự lập Quý III/2018 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày
6/10/2015 và Văn bản số 341/UBCK-GSĐC ngày 15/1/2018 về việc chấp thuận cho OGC
được gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.
Trong thời gian vừa qua, OGC đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng các
quy định của UBCK, đặc biệt là việc công bố Thông tin báo cáo tài chính tự lập, báo cáo
tài chính quý luôn trong đúng thời hạn cho phép. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đã có một
số sự việc ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty và ảnh hưởng đến việc công bố thông tin
báo cáo tài chính của Công ty. Các sự việc này đã được Công ty công bố thông tin, cụ thể
như sau:
TAND Quận Ba Đình đã ban hành Quyết định số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày
18/10/2018 thay thế Quyết định 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 về việc thay đổi
biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo đó, TAND Quận Ba Đình quyết định “Buộc Công ty cổ
phần Tập đoàn Đại Dương (OGC) tạm dừng thực hiện các điều: Điều 9, Điều 10, Điều 11,
Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương”.
(đường dẫn CBTT: http://oceangroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/Công bố
thông tin giải quyết khiếu nại và thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời).
Tại cuộc họp bất thường HĐQT diễn ra ngày 26/10/2018, Biên bản cuộc họp ghi
nhận: “Hiện tại, căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 002/2018/NQĐHĐCĐ ngày 15/8/2018, Hội đồng quản trị mới của Công ty đã được thành lập. Tuy
nhiên, do có yêu cầu, Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã thụ lý và ban hành Quyết định áp
dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 114/2018/QĐ-BPKCTT ngày 03/10/2018 và Quyết
định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146/2018/QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 yêu
cầu tạm dừng thực hiện một số nội dung của Nghị quyết số 002 liên quan đến tư cách
thành viên Hội đồng quản trị. Do đó, không thể xác định rõ số lượng và tư cách thành viên
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HĐQT hiện tại của Công ty. Công ty đang tiến hành các thủ tục pháp lý và hành chính
cần thiết để Tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thích rõ hơn về trường hợp
này. Vì vậy, mọi quyết định của HĐQT ban hành ở thời điểm này sẽ không đảm bảo hiệu
lực pháp lý và có thể dẫn tới các tranh chấp phát sinh, khiếu nại, khiếu kiện làm ảnh
hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp của hơn 7.000
cổ đông.
Để bảo vệ lợi ích của các cổ đông, lợi ích của công ty, với tinh thần tuân thủ pháp
luật, chủ tịch HĐQT thấy không thể tiếp tục cuộc họp HĐQT ngày hôm nay, do đó tuyên
bố dừng họp để đợi quyết định chính thức hoặc cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền xử
lý vấn đề này.”
(đường dẫn CBTT: http://oceangroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thongtin/Công bố họp Hội đồng Quản trị bất thường).
Theo các quy định tại Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, báo
cáo tài chính quý của Công ty phải được sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty trước khi
phát hành. Tuy nhiên, căn cứ trên tình hình thực tế trên đây, Hội đồng quản trị Công ty chưa có
ý kiến thống nhất trong việc phê duyệt phát hành và công bố thông tin báo cáo tài chính quý
III/2018 của Công ty. Công ty đang thực hiện xin ý kiến của đơn vị tư vấn luật có chuyên môn
trước khi công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 nhằm đảm bảo đúng các quy định của
Công ty, chấp hành đúng quyết định của TAND quận Ba Đình, tuân thủ đúng quy định của
UBCK và quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến để xin ý kiến tư vấn pháp lý và thực hiện
Công bố thông tin BCTC quý III/2018 là không quá 10 ngày kể từ ngày 30/10/2018.
Căn cứ trên tình hình thực tế trên đây, bằng Văn bản này Công ty chúng tôi xin được
kính báo cáo tới các Quý Cơ quan và xin các Quý Cơ quan xem xét chấp thuận gia hạn thời gian
nộp Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 của OGC với thời gian
dự kiến không muộn hơn 10 ngày kể từ ngày 30/10/2018.
Chúng tôi xin cam đoan sẽ thực hiện việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm
2018 ngay sau khi nhận được ý kiến của đơn vị tư vấn pháp lý và/hoặc cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền.

Xin chân thành cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, PC.
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