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+ Tên đơn vị: Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
+ Mã chứng khoán: QNC. 
+ Địa chỉ: KCN Cái Lân – Phường Giếng Đáy – TP Hạ Long –  Quảng Ninh; 
+ Điện thoại: 033.3841640  - Fax: 033.3841643. 
+ Website: www.qncc.com.vn      
+ Nội dung công bố thông tin: 

Ngày 20/12/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh 
(QNC) đã tiến hành họp và thống nhất thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT 
Công ty cụ thể: 

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện việc thoái vốn (chuyển nhượng toàn 
bộ vốn góp cổ phần) của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại các Công ty cổ 
phần thành viên gồm các đơn vị: 

+ Công ty Cổ phần Hải Long 
+ Công ty cổ phần Xây dựng Phương Nam 135. 
+ Công ty cổ phần Cơ khí Nam Sơn 
+ Công ty cổ phần Phương Mai. 

* Giá chuyển nhượng cổ phần của các đơn vị trên: 100.000 đồng/cổ phần. 
* HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty 
triển khai thực hiện chuyện nhượng vốn cổ phần theo quy định. 

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực 
hiện phương án bán khoán, cho thuê thiết bị, máy móc và trụ sở văn phòng của Đội cơ giới 
Công ty và thực hiện giải thể Đội cơ giới Công ty. 

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất triển khai Kế hoạch “Huy ®éng nguån vèn ®èi 
øng cho Dù ¸n c¶i t¹o söa ch÷a Nhµ m¸y xi m¨ng Lam Th¹ch 2 “cô thÓ:  

+ H×nh thøc huy ®éng: Th«ng qua hîp ®ång vay vèn. 
+ §èi tîng huy ®éng lµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi C«ng ty. 
+ Thêi gian ký hîp ®ång: 18 th¸ng. 
+ L·i suÊt: ¸p dông theo l·i suÊt tiÒn vay cña ng©n hµng t¹i tõng thêi ®iÓm. 
+ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty 

triển khai thực hiện kế hoạch huy động vốn và trực tiếp ký hợp đồng vay vốn với các tổ chức, 
cá nhân theo quy định. 
 Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VP. 

 

            
 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
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