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CÔNG TY CỔ PHẦN  
BAMBOO CAPITAL 
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Số/No.: 56/2021/CBTT-BCG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom – Happiness 

___________ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 

Ho Chi Minh City, October 1st, 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
DISCLOSURE OF INFORMATION  

Kính gửi/To:  - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM/HCM Stock Exchange 

 

Công ty/Company: Công ty Cổ phần Bamboo Capital/Bamboo Capital JSC 

Mã chứng khoán/Securities Code: BCG 

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by:  Ông (Mr.) Phạm Minh Tuấn 

Chức vụ/Position: Phó Tổng Giám đốc/Chief Operating Officer 

Địa chỉ/ Address: 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp.HCM/ 27C Quốc 
Hương, Thảo Điền Ward, District 2, Hồ Chí Minh City. 
Điện thoại/Telephone: (028) 62 680 680                     -Fax: (028) 62 9911 88 

Loại thông tin công bố:              24h    Yêu cầu  Bất thường   Định kỳ  

Information disclosure type:     24 hours  Requested   Irregular  Periodic 

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure: 

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung sau: 

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 
09/2021; 

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2021; 

- Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 14) tại đường link: https://bamboocap.com.vn/quan-
he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/dieu-le-va-qui-che; 

- Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Bamboo Capital JSC (BCG) announced the following contents: 

- Resolution approved by the AGM of shareholders in writing in September 2021; 

- Meeting minutes of voting results of shareholders in writing in September 2021; 
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- The Charter of the Company (amendment and supplement for the 14th time) at the website 

link:https://bamboocap.com.vn/en-US/investor-relations/corporate-governance/articles-of-

association  

- Regulations on organizing, implementing and counting votes for collecting shareholder’s 

opinions in writing. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website 

www.bamboocap.com.vn /This information has been published on our company’s website at 

www.bamboocap.com.vn. 

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố./I declare that all information 

provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any 

misrepresentation. 

 

 NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ 

INFORMATION DISCLOSURE 

REPRESENTATIVE 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/ 
CHIEF OPERATING OFFICER 

    

PHẠM MINH TUẤN 
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