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lỉộ XÂY DỤNG
TỎNG CÔNG TY V1GLACERA - CTCP
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•Dộc lụp - Tụ* (lo - Hạnh plnìc

số: J03  /TCT-CBTT Hà Nội, ngày 07 (háng 05 nám 2020

CÔNG HỔ THÔNG TIN TRỂN CỐNG THÔNG TIN DIỆN TỬ CỦA 
ỦY HAN CHỬNG KHOẢN NIIẢ NƯỚC VÀ SCDCKTP.il CM

- Tên lổ chức: Tổng công ly Viglnccrn - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhủ Viglacera, số  1 Đại lộ Tilling Long, Mỗ 

Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông (in: Nguyễn Anh Tuấn 

Chức vụ: Phó Tỏng Giám (lốc Tổng Công ly.
Loại thông tin công hố : □  định kỳ □  bất 1 hường 0  24h □  (heo ycu cầu

Nội (lung (hông (in công bố:
Tổng công ty Viglacera -  CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 85/TCT-HĐQT ngủy 
07/05/2020 về việc Phô duyệt (licit chỉnh ngày clang ký cuối cùng (lố thực hiện quyền 
tham (lự Đại hội dồng cổ (lông thường niên Nãm 2020. Cụ thẻ:

1. Phô duyệt hủy Danh srtch tống hợp người sở hữu chứng khoán hưởng quyền 
tham (lự họp Đại hội dồng cổ (lông thường niên năm 2020 (Theo văn bủn sổ 
V629/2020-VGC/VSD-ĐK của Trung tâm lim ký chửng kho/m Việt Nam).

2. Phê duyệt diều chỉnh ngày dăng ký cuối cùng (lổ thực hiện quyền tham dự Đại 
hội đồng cổ dông thường niên Nãm 2020.

2.1. Lý do vù mục Ỉlỉclr. Tham dự Đại hội dồng cồ dông thường niên năm 2020.
2.2. Ngày đăng hỷ cuối cùng: 01/06/2020
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tồng công ty Viglacera - CTCP
Mã chứng khoán: VGC
Loại chứng khoán: cổ  phiếu pho thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 dồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
2.3. Nội dung cụ thể ĩ
-T ỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu tương dương với 01 quyền).

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khortn Nhà nước
- Sở Giao dịch chửng khoán TP.IICM



- Thời gian đại hội: 19/06/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ly sẽ thông báo trong Giấy mời tham (lự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẳm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 
07/05/2020 tại dường dẫn : http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan- 
he-co-dong.html
Tôi cam kết các thông tin công bố trcn đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tố chức -~ic Iịqq^
Người được ủy quyền CBTT 
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BỘ XÂY DỰNG CỘNG IIÒA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỐNG TY VIGLACEKA-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc’

Số: £0 /TCT- HĐQ1 Hà Nội, ngày tháng 0*0 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội 

đông cô đông thường niên Năm 2020.
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TỐNG CÔNG TY VIGLACERA -  CTCP

Căn cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động của Tống công ty Viglacera-CTCP được 
ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 63/TCT-HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị 
Tổng công ty Viglacera -  CTCP về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng đế thực 
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cố đông thường niên Năm 2020;

Căn cứ báo cáo tổng họp ý kiến biểu quyết ngày / /2020,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Vigỉacera- CTCP biểu quyết 
thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt hủy Danh sách tống họp người sở hữu chứng khoán hưởng 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2020 (Theo văn bản số 
V629/2020-VGC/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2. Phê duyệt điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2020.

2.1. Lý do và mục đích'. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2.2. Ngày đãng ký cuối cùng: 01/06/2020
Tên chứng khoán: cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
Mã chứng khoán: VGC
Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HOSE
2.3. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cố phiếu tương đương với 01 quyền).
- Thời gian đại hội: 19/06/2020.
- Địa diêm thực hiện: Tống công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội 

đồng cổ đông.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, 

Trưởng các phòng ban Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực 
hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ 
hiện hành để triển khai các công việc trên.

Nơi nhận: jỊp T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như điều 3; CHU TICH
- HĐQT.TCT
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.


