
Mầu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của 

TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

BỘXÂYDựNG
TÓNG CỎNG TY VIGLACERA - CTCP

CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: S 'f /  /TCT-CBTT Hà Nội, ngày D(thảng ồ?năm Z02ĩ)

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

- Tên tồ chức: Tồng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ 

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

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
Loại thông tin công bố : □  định kỳ □  bất thường El 24h □  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:
Tổng Công ty Viglacera -  CTCP công bố thông tin Nghị quyết số 124/TCT-HĐQT 
ngày 06/07/2020 về việc thông qua phương án tái cơ cấu vốn của Tổng công ty 
Viglacera -  CTCP tại Công ty cồ phần CHAO Viglacera (Có nghị quyết kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tồng công ty vào ngày 
06/07/2020 tại đường dẫn : http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan- 
he-co-dong.html
Tôi cam kết các thông tin cồng bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kính gửi: - ủy  ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đai diên tổ chức•  •
Người được ủ y  quyền CBTT /  

(K ý a b ịỉã h ọ  tên, chức vụ, đóng dấu)

PHO TONG GIAM Đ0C
QỉụjUẮjin d in h  & uan
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BỘ XÂY DỤNG CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM
TONG CONG TY VIGLACERA-CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 420ị /TCT- H Đ Q T Hà Nội, ngày0 í' thảng Osf-năm 2020

NGHỊ QƯYÉT
v ề  việc thông qua Plnroìig án tái CO' cấu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP tại

Công ty Cổ phần CHAO Viglacera

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TỎNG CÔNG TY VIGLACERA -  CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tồng công ty V iglacera - CTCP được 
ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/6/2019;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglaccra-CTCP số 123/BB-HĐQT 
ngày 06/7/2020.

QƯYÉT NGIIỊ:

Điều 1. Phương án tái cơ cấu vốn của Tồng công ty V iglaccra-CTCP tại Công ty Cổ 
phần CHAO V iglacera với các nội dung như sau:.

1. Chuyển đổi mô hình và cơ cấu cổ đồng:

Do các cổ đông là Công ty TNI IH MTV Tư vấn CHAO toàn cầu và ông Nguyễn Quang Hung 
chưa góp vốn, sẽ đương nhiên mất tư cách cổ đông và không có quyền chuyển nhượng quyền mua 
cố phần cho các cổ đông khác (nếu có); chỉ có duy nhất Tổng công ty Viglacera-CTCP có tư cách 
cồ đông. Thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển dổi mô hình Công ty sang công ty TNHH 1 thành 
viên theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 5 Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 
với các nội dung:

- Thay đổi vốn điều lệ: Đưa vốn điều lệ của Công ty về mức vốn thực góp của Tổng công ty 
Viglacera-CTCP lù 3.146.015.300 đồng;

- 'khay đổi tôn doanh nghiệp, tên thành viên, người đại diện theo pháp luật, con dấu và các thủ 
tục pháp lý liên quan.

2. Giảm tỳ lộ sở hũu vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP từ 100% xuống 30%. Thực hiện 
chuyển Công ty TNHI I một thành viên thành Công ty cổ phần với sở hữu vốn của Tổng công ty 
Viglacera- CTCP là 30%, đồng thời điều chỉnh lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, tập hung 
vào thị trường trong nước:

2.1. Tên Công ty dự kiến: Công ty c ổ  phần đầu tư Viglacera;

2.2. Vốn điều lộ : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng).

2.3. Cơ cấu cổ dông:

a. lo n g  cồng ty Viglaccra-CTCP: Tỷ lộ vốn chiếm 30% vốn điều lệ, tương ứng
20.400.000. 000 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng); số  vốn đã góp là 3.146.015.300 đồng; Giá 
trị vốn sẽ góp them là 17.253.984.700 dồng.

b. Các cồ đông khác
- Là các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn với tý lộ vốn góp là 70% vốn điều lệ, tương úng

47.600.000. 000 dông (Bôn mươi bảy tỷ sáu trăm triệu đông). Các cô dông được lựa chọn là các tô 
chức, cá nhân có đủ năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính và các yêu cầu khác đế triến khai 
trong lĩnh vực hoạt dộng theo mục tiêu tái cơ cấu.
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- Chi tiết tỷ lệ vốn góp của các cố đông khác sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận tham gia 
góp vốn của Công ty

Việc góp vốn của các cổ đông thực hiện tuân thủ theo tiến độ và giá trị vốn phải góp đế đảm 
bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động của Công ty.

2.4. Điều chỉnh mục tiêu và phạm vi lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Thực hiện đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực nhả ở, khu công nghiệp, bất động sản và các 
dịch vụ hạ tầng kỹ thuật như: Đầu tư  và xây dựng nhà xưởng cho thuê; Đầu tư và vận hành kinh 
doanh Nhà máy cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải, nhả máy xử lý rác thải, dịch vụ cấp điện 
phục vụ cho nhu cầu trong Khu công nghiệp và các dịch vụ liên quan khác.

Giao ỏng Tong giám đốc Tống công ty và Ban điều hành triển khai các bước thực hiện 
đảm bảo tuân thủ theo đúng Điều lệ Tong công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và quy 
định pháp luật.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tỏng giám  đốc điều hành và các 
phòng, ban liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành N ghị quyết này.

Nơi nhân:
-Như điều 2;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.TCT.

ỈỜLìỀM^ Í — ^ C H Ủ  TỊCH HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ
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