CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 016-20/TB-DC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020

.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Trụ sở chính: 146 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM
Điện thoại:
(+84) 28 8295072
Fax: (+84) 28 8211242
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc
Loại thông tin công bố:
Định kỳ [ ] 24h [ X ]
72h [ ] Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]
Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp (Công ty) xin được công bố thông tin về ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 của Công ty như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp
- Mã chứng khoán: DCC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/9/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến của đại hội: Ngày 08/10/2020
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ
đông
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ
đông
Toàn bộ các thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công
ty theo đường dẫn: www.descon.com.vn.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng./.
Người thực hiện công bố thông tin

