
ONG QUAN TR! 

TICH 

CONG TY CO PHAN CAP 
NIXOC VINH LONG 

S&  2-3  /TB-CN 
Thông báo hôy danh sách cá dóng có 
quyên tham c4t DHDCD thu'àng nien 
nãm 2021 - Nhim kj) 2021-2026 ngày 

dáng kj cuôi cling 20/04/202 1 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p — Tn' do — Htnh phñc 

Vtnh Long, ngày 14 tháng 05 nám 2021 

KInh giri:- Trung tam Urn k Chñ'ng khoán Vit Nam (VSD) 
- Uy Ban Chung khoán nhà nuic (UBCKNN) 
- Sr Giao dch chüng khoán Ha Ni (HNX) 
- Qu c dông Cong ty C phân Cap nu'&c Vinh Long 

Ngay 31 tháng 03 närn 2021, Cong ty C phn Ctp nuOc Vinh Long d cong b thông tin, 
báo cáo UBCKNN, HNX và VSD ye vic l.p danh sách cô dông Co quyên dir h9p Dti hi 
dông cô dong thu?ing niên nàm 202 1-Nhirn k' 202 1-2026, cii the nhu sau: 

Ten chüng khoán : CE phiu Cong ty Ci phAn Cp rnryc Vinh Long 

Ma chirng khoán: VLW 

Ma ISIN: VN000000VLW1 

San giao djch: UPCOM 

Loai chüng khoán: C phiu ph thông 

MIIh giá: 10.000 dng/c phiu 

Ngày dang k cui cüng: ngày 20/04/2021 

T' 1: 01 c phiu - 01 quyn biu quy& 

Theo do, Trung tarn km k chüng khoán VSD da gOi cho Cong ty C phn Cap 
nuâc VTnh Long danh sách tong hqp nguO'i s hüu chirng khoán ngày dang k cuOi cüng là 
ngày 20/04/202 1 sO 645/2021-VLW/VSD-DK. 

Ldo hUy: Do djch bnh Covid-19 hin dang büng phát, thirc hin khuyn cáo cüa 
Bô Y té ye viêc han chê cac su kiên tap trung dông ngucn Do vây, Hôi dong quan tn Cong 
ty Co phân Cap nuàc Vinh Long da ban hành Nghj quyêt so 05/NQ-HDQT ngày 
14/05/202 1 trong do thông nhât hüy danh sách cô dông có quyên d? h9p DHDCD thuing 
niên nàrn 2021- Nhim 2021-2026 do Trung tam luu k chüng khoán (VSD) 1p ngày 
clang k cuôi cüng 20/04/202 1. 

Cong ty trân trong thông báo d qu Ca quan, qu c dông duçic bitt. 

No'i nhân:  
- Nhu'trên 
- Website cong ty,. 
- Ltru; 



ONG QUAN TRI 

 TICH 

CONG TY CO PHAN 
CAP NU'OC ViNH LONG 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc  

VThh Long, ngày 14 tháng 05 nám 2021 

S: 05 /NQ-HDQT 

NGH! QUYET 
V vic h/ky danh sách c dóng có quyn di' hQp Dqi h5i dng c dóng thithng niên nám 

2021- Nhiêm k5' 2021-2026, ngày dáng k cuôi cüng 20/04/2021; Phê duyt igi ngày dáng 
k cuói cling dé chôt danh sách có dóng tham dy' dai Dgi hi dóng cô dóng thzthng niên 

na/n 2021- Nhiêm k)) 2021-2026. 

HO! BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN CAP NU'C ViNH LONG 

- Can ct' Lu2t Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4 ducrc QuO'c hi nithc Cong hoà xã h5i 
chñ nghta Vit Narn thOng qua ngày 1 7/06/2020, 

- Can ct' Diêu l To chO'c va hogt dç5ng cza Cong ty cO phOn COp Nwó'c VThh Long; 
- Can c& Biên ban sO: 05/BB-HDQT ngày 14 tháng 05 nàm 2021 cia Hói dOng quán 

trj COng COphOn COp nithc Vi'nh Long. 
- Các thành viên Hi dOng quán trj COng ty cO phOn COp Nithc VThh Long. 

QUYET NGH! 

Biu 1. Thng nht hüy danh sách c dông có quyn dir h9p Di hi dng c dong thu?ng 
niên nãm 2021- Nhim k' 202 1-2026, ngày clang k cuôi cüng ngày 20/04/202 1. 

Biêu 2. Thng nht ngày clang k cui cüng thirc hin quyn tham dir Dai  hi dông Co dông 
thithng niên närn 2021 - nhirn k' 202 1-2026 là ngày 04/06/2021. 

- Thi gian t chrc hçp Thti hi dng c dông thtthng niên näm 2021 và nhim k' 
202 1-2026: Dir kiên ngày 30/06/2021. 

- L do: Do djch bnh Covid -19 bung phát trâ li. 

Diêu 3. Thành viên Hi dng quãn trj, Ban Tng Giám dc và các cá nhân lien quan trin 
khai th?c hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyt có hiu hrc k t1r ngày k./. 

Ncrinhln: 
- Nhu Diu 3; 
- Lizu: VT. 
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