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***** 

             

                          

  TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12  năm 2021 

 
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 

CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK  
 

Kính gửi:  -   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  

Mã chứng khoán:  VIG 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM 

Điện thoại:  08-39110788   Fax: 08-39110789 

Người thực hiện công bố thông tin:   Nguyễn Xuân Biểu 

Địa chỉ:  Villa 03, Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0903919167 

Loại thông tin công bố     24 giờ       72 giờ        bất thường         theo yêu cầu          định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:  Đính chính nội dung tờ trình 113/2021/TT-HĐQT ngày 13/12/2021 

của Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021,cụ thể như sau: 

Nội dung nêu tại tờ trình Nội dung đính chính Lý do 

Mục 1:  

- Số lượng Cổ phần chào bán dự kiến: 

115.000.000 cổ phần (Sáu mươi sáu 

triệu cổ phần). 

 

Số lượng Cổ phần chào bán dự kiến: 

115.000.000 cổ phần (Một trăm 

mười lăm triệu cổ phần). 

 

Số lượng bằng 

chữ bị sai 

-Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến: 

1.150.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu 

mươi tỷ đồng) 

-Tổng giá trị cổ phần chào bán dự 

kiến: 1.150.000.000.000 đồng (Một 

nghìn một trăm năm mươi tỷ đồng) 

Số tiền bằng 

chữ bị sai 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại 

đường dẫn  http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx.  

Chúng tôi xin 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. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 
Tài liệu đính kèm: 

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đã cập nhật 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

http://vics.vn/TinTuc/TinVICS.aspx

