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+ Tên đơn vị: Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
+ Mã chứng khoán: QNC. 
+ Địa chỉ: KCN Cái Lân – Phường Giếng Đáy – TP Hạ Long –  Quảng Ninh; 
+ Điện thoại: 033.3841640   - Fax: 033.3841643. 
+ Website: www.qncc.com.vn      
+ Nội dung công bố thông tin: 
  Ngày 29/11/2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng 
Ninh (QNC) đã tiến hành họp và thống nhất thông qua một số nội dung sau: 

1/ Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2012 cụ thể: 

Chỉ tiêu điều chỉnh ĐVT Kế hoạch 
 năm 2012 

Kế hoạch năm 2012 
 sau điều chỉnh Lý do 

Sản xuất Xi măng và Clinke các loại Tấn 1.100.000 970.000 

Do tình 
hình kinh tế 
khó khăn đã 
ảnh hưởng 
lớn đến sản 
xuất kinh 
doanh của 

đơn vị 

Sản xuất đá các loại M3 900.000 800.000 
Sản lượng san gạt bốc đất đá M3 4.770.000 4.650.000 
Sản xuất than các loại Tấn 315.000 335.000 
Giá trị xây lắp và KD cơ sở hạ tầng Tỷ đồng 353  308  
Tiêu thụ sản phẩm xi măng và Clinke  Tấn 1.100.000 965.000 
Tổng Doanh thu toàn Công ty Xi măng Tỷ đồng 1.700  1.568  
Trong đó: Doanh thu Công ty mẹ Tỷ đồng 1.532  1.400  
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 26  7,5  
Nộp ngân sách Tỷ đồng 65 18  

2/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Công ty cổ phần đá Núi Rùa 
(dự kiến vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng), trong đó Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng 
Quảng Ninh góp vốn 51%. 

Toàn bộ nội dung trên được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua theo 
sự ủy quyền của Đại hội cổ đông quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2012 số: 19/NQ-HĐQT ngày 16/04/2012. Những nội dung liên quan đến quy 
định của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội cổ đông trong kỳ 
Đại hội gần nhất. 
 Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VP. 

 

 
 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
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