
Bộ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY VÌGLACERA - Độc lập . Tự do : Hạnh phúc

Số: £X3 /TCT-CBTT _____ , ngàygg tháng 06 năm 2019

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

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

- Tên tổ chức: Tổng 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, 

phường Me Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3553 6660
- Fax:(024)3553 6671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Tồng Giám đốc Tồng công ty Viglacera - CTCP 
Loại thông tin công bố : □  định kỳ □  bất thường s í 24h □  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)
Tồng công ty Viglacera -  CTCP công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/06/2019.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 
27/06/2019 tại đường dẫn: http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he- 
co-dong.html

Tôi cam kết các thông tin công 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.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:
Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường 

niên 2019 số 01/BB-ĐHCĐ ngày 
26/06/2019;

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2019 số 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 
26/06/2019;

PHÓ TỎNG GIAM Đ0C
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