
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 0208/2021/CV-DST 

   V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị 

công ty 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Minh Khai, Phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

- Điện thoại: 02283.849.498 

- Người thực hiện công bố thông tin: Chu Đức Mạnh 

       Chức vụ: Tổng Giám đốc 

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

    Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin Nghị 

quyết Hội đồng quản trị số 0802/2021/NQ-HĐQT ngày 02 tháng 08 năm 2021 về việc miễn nhiệm 

chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Ngô Quang Hòa và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội 

đồng quản trị với ông Nguyễn Đức Hiếu từ ngày 03/08/2021. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Đức Hiếu 

tương ứng nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị công ty. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2021 

tại đường dẫn: https://www.saothanglong.vn/vi/dst-bo-nhiem-CTHDQT -cong-ty/. 

 

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 thông tin đã công bố./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT.   

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

https://www.saothanglong.vn/vi/dst-bo-nhiem-CTHDQT%20-cong-ty/

		2021-08-02T16:03:29+0700
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sao Thăng Long
	I am the author of this document




