
 
 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES 

-----------  ---------- 

 

Số: 217/2021/CV-TGĐ-VH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------  ----------                  

                Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (“Công ty”) 

Mã chứng khoán: VHM 

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84 24) 3974 9350          Fax: (84 24) 3974 9351 

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thiếu Hoa – Tổng Giám đốc 

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

Nội dung thông tin công bố: 

 Thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT-VH của Hội đồng quản trị ngày 

08/07/2021 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc 

thẩm quyền, Công ty công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông trên trang thông tin 

điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://vinhomes.vn, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng 

cổ đông, đồng thời triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách cổ 

đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 

ngày 28/07/2021. 

Quý cổ đông có thể tải tài liệu lấy ý kiến cổ đông theo thông tin nêu trên.  

 

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. 
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