
TONG CONG TV CN XI MANG vEf NAM CONG HOAXAHQI CHtJNGHIAVI1TNAM 
CONGTYCPV10EMTHIfONGMIMMANG 	We 1p - Tçr do - Hnh phñc 

S: f34 /TMXM-CBTT 	 Ha Nói, ngày 23 tháng 6 nám 2017 
V/v Cong bô dan vj kirn toán näm 2017 

KInh gCri: 
- Uy ban Chüng khoán Nba nithc; 

- S& Giao djch Chüng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty: Cong ty co phn Vicem Thi.rcing mi xi mäng. 

2. Ma chüng khoán: TMIX 

3. Dja chi: So^ 348 Dithng Giái Phóng, Phumg PhumTlg Lit, Qun Thanh Xuân, 
Thành ph o^ Ha Ni. 

4. So din thoai: 024 3 8643340 	- 	Fax: 024 3 8643334 

5. Ngtthi thc hin cong bo^ thông tin: Lê Kim Phuang. 

6. Loti thong tin cong b: Bat thumg trong vông 24 gi. 

7. Ni dung cüa thong tin Cong b& 

- Can cü Nghjquyk s 402/NQ-DFIBCD ngày 20/4/2017 cUa Dii hi dông co 
dông thuè'ng niên nàm 2017 Cong ty cô phân Vicem Thuo'ng mi xi mäng. 

- Can cu' Nghj quy& s 766/NQ-HDQT ngày 20/6/20 17 cüa Hi dông quân trj 
Côngty cô phân Vicem Thuang mi xi mäng v/v Lia ch9n dan vi cung cap djch 
vu kiêm toán Báo cáo tài chInh näm 2017. 
- Ngày 23/6/2017 Cong ty cô phn Vicem Thuang mi xi mäng dä k hop dng 
sO 34/2017/AVI-HDKT-TC1 vói Cong ty TNT-IIH Kiêm toán An Vit ye vic: 
Soát xét Báo cáo tài chInh cho kST hot dng tir ngày 01/01/2017 den ngày 
30/6/2017 và kiêm toán Báo cáo tài chInh cho näm tài chInh ket thüc ngày 
31/12/2017 cüa Cong ty cô phân Vicem Thuang mii xi mäng. 

8. Dja chi website dang tai thong tin cong b: http://www.tmx.com.vn  

Chung tOi xin cam k& các thông tin cong b6^ trên day la' dung sir that  và hoàn 
toàn chju trách nhirn tri.râc pháp 1ut ye ni dung thông tin cong bô. 	/ 
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