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CONG BO THONG TIN
TNNN CONG THONG TIN DIEN TTI CUA UY gIN CHTTNG KHOAN NHA

NTIOC VA SGDCK TP.HCM

Kfnh giri: - Uy ban Chimg khoSn Nhd nu6c
- Sd Giao dich chfmg khoan TP.HCM

- T6n t6 chric: oNC TY CP )O{K QUANG B'
- Me chimg khoSn: QBS
- Dia chi tru sd fnh: 56 23,16 01, khu 97 BqchD ing, HaLi,,H6ng Bdng, HAi phdng
- DiQn thopi: 031.626.333
- Fax: 0313.533.679
- Ngudi thpc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Vil H6ng Nhung

Chric vu: Trucrng phdng Henh chfnh nhdn sp
Lo4i th6ng tin cdng b6 : I ctinh ! b5t thudng I Z+n ! theo y6u cdu

!!!!
NQi dung thdng tin c6ng b6 (*y Content of Information disclosure (*):
B5o c6o qu6n tri c6ng ty ndm2016
Th6ng tin ndy tl6 dugc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin tliQn tu cria c6ng tylquf vdo ngdy
2510112017 tqi crng din : http://quangbinhjsc.com.yn

Tdi cam ktit c6c th6ng tin cdng bti tr6n tt6y ld dring sg th4t vd hodn tqdn chiu trSch nhiQm
tru6c ph6p luflt vO nQi dung c6c thdng tin dd c6ng bti./

cONc rY cP xNK eUANG
niNn

Tdi li€u dinh kimTdi tiQu li€n quan d6n
vi€c CBTT:

- BiAn bdn ki€m phi€u
- Nehlquyh DHCD

CQNG HOA XA ugr CHO NGHie Vrpr NAM
DQc l$p - Tq do - HSnh phrflc

n td chrfrc
Ngudi luQt/Nguoi UQ CBTT

Sg ut,, cl6ng d6u)

CO PHAN

XUAT NH

oulfic


































	CBTT BC QT cty nam 2016
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_01
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_02
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_03
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_04
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_05
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_06
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_07
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_08
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_09
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_10
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_11
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_12
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_13
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_14
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_15
	Báo cáo quản trị Công ty năm 2016_Page_16

