PHỤ LỤC B
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
(đính kèm Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần BCG Land)
STT
I
1

Nội dung công việc chính cần
Nơi tiếp nhận/đăng tải
Thời hạn công bố thông tin
Ghi chú
thực hiện
thông tin công bố
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG LỚN, NHÓM NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN
Tổ chức, cá nhân CBTT và báo cáo về
- SGDCK
05 ngày làm việc kể từ thời điểm trở
việc trở thành cổ đông lớn/nhóm người
- UBCKNN
thành cổ đông lớn/nhóm người có liên
có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ
- Công ty
quan sở hữu từ 5%
phiếu của Công ty

2

Tổ chức, cá nhân CBTT và báo cáo về
- SGDCK
việc không còn là cổ đông lớn/nhóm
- UBCKNN
người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên
- Công ty
số cổ phiếu của Công ty

05 ngày làm việc kể từ thời điểm trở
thành cổ đông lớn/nhóm người có liên
quan sở hữu từ 5%

3

Tổ chức, cá nhân CBTT và báo cáo về
việc thay đổi về số lượng cổ phiếu sở
- SGDCK
hữu qua các ngưỡng 1% (áp dụng với cổ - UBCKNN
đông lớn/Nhóm người liên quan sở hữu - Công ty
từ 5% trở lên số cổ phiếu của Công ty)

05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất
giao dịch

4

Công ty CBTT về các trường hợp tại
mục 1, 2, 3 nêu trên

II

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
Website của Công ty
báo cáo của các đối tượng tại mục 1, 2,
3 nêu trên
CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI

1

Người nội bộ/Người có liên quan của
Người nội bộ CBTT và báo cáo trước
khi thực hiện giao dịch có giá trị giao
dịch dự kiến trong ngày từ 50 triệu đồng
trở lên hoặc giá trị giao dịch dự kiến
trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở
lên tính theo mệnh giá (đối với cổ phiếu,
trái phiếu chuyển đổi) hoặc theo giá
- SGDCK
phát hành gần nhất (đối với chứng
- UBCKNN
quyền có bảo đảm) hoặc giá trị chuyển
- Công ty
nhượng (đối với quyền mua cổ phiếu,
quyền mua trái phiếu chuyển đổi), kể cả
trường hợp chuyển nhượng không thông
qua hệ thống giao dịch tại SGDCK (như
các giao dịch cho hoặc được cho, tặng
hoặc được tặng, thừa kế, chuyển nhượng
hoặc nhận chuyển nhượng chứng khoán
và các trường hợp khác).

Trước ngày dự kiến thực hiện giao dịch
Biểu mẫu tại Phụ lục C
tối thiếu 03 ngày làm việc

2

Người nội bộ/Người có liên quan của
Người nội bộ phải CBTT hoàn tất giao
- SGDCK
dịch tại mục 1 nêu trên, đồng thời giải
- UBCKNN
trình nguyên nhân không thực hiện được
- Công ty
giao dịch hoặc không thực hiện hết khối
lượng đăng ký (nếu có)

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ
ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp
giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng Biểu mẫu tại Phụ lục C
ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao
dịch

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
báo cáo của các đối tượng tại mục 1, 2
nêu trên
III CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHÀO MUA CÔNG KHAI
3

Công ty CBTT về các trường hợp tại
mục 1, 2 nêu trên

Website của Công ty

1

Công ty có trách nhiệm CBTT về việc
nhận được đề nghị chào mua công khai
Website của Công ty
của Tổ chức/cá nhân trên trang thông tin
điện tử của Công ty

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào
mua công khai

2

HĐQT Công ty phải công bố thông tin
cho cổ đông, nhà đầu tư trên trang thông
tin điện tử của Công ty về đánh giá,
khuyến nghị đối với đề nghị chào mua
công khai của Tổ chức/cá nhân; đồng
thời báo cáo UBCKNN.
Website của Công ty
Đánh giá, khuyến nghị của HĐQT Công
ty đối với việc chào mua công khai cổ
phiếu phải được thể hiện bằng văn bản.
Trường hợp một hoặc một số thành viên
HĐQT có ý kiến khác, HĐQT phải
công bố kèm theo các ý kiến này.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày
nhận được hồ sơ đăng ký chào mua
công khai

