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Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin gửi tới Quý Cổ 

đông lời chào trân trọng và và hợp tác. 

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Hội đồng quản trị công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai 

đã gửi thư mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 

16/4/2020.  

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và 

chuyển sang giai đoạn mới tại Việt Nam. Do vậy, để thực hiện công tác phòng, chống và kiểm 

soát dịch bệnh COVID-19 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã thực hiện các thủ tục xin ý kiến thống nhất của cơ 

quan quản lý Nhà nước theo quy định và xin thông báo tới các Quý Cổ đông tạm dừng tổ chức 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo như lịch đã thông báo. Việc tổ chức 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được thực hiện trong tháng 6/2020. 

Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo 

tới Quý Cổ đông hoặc thông tin thông qua Website của Công ty tại địa chỉ 

www.ximanghoangmai.com.vn  theo đúng quy định của pháp luật.    

 
Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin trân trọng cảm ơn Quý 

Cổ đông. 
 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 
Mã số cổ đông:  
Số CP sở hữu:     

CHỦ TỊCH 

 
 

Đinh Quang Dũng  

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI 
 Địa chỉ:  Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.         

Tel: 0238.3866170;  Fax: 0238.3866648 

Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai 

  
  

 

 

http://www.ximanghoangmai.com.vn/

