CÔNG TY CP ỐNG THÉP
VIỆT ĐỨC - VG PIPE
=***=
Số: 35/CV-VGP
Về việc thực hiện chuyển
nhượng vốn góp tại Cty liên kết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====***====
Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE
1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
- Tên giao dịch
: VG PIPE
- Địa chỉ trụ sở
nh Xuyên, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh
: KCN Bì
Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Điện thoại
: 02113 8887 863
Fax: 02113.888.562
- Mã chứng khoán : VGS
- GCNĐKDN số
: 2500267703 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần
đầu ngày 31 tháng 01 năm 2007; thay đổi lần 9 ngày 13/03/2019.
2. Nội dung công bố
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE xin được báo cáo Kết quả thực hiện
chuyển nhượng vốn tại Công ty liên kết theo Nghị quyết số 02/2019/NQHĐQT-VGP
ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty như sau:
Kết quả thực hiện chuyển nhượng vốn: Không thực hiện được
Lý do: Chưa tìm được nhà đầu tư có năng lực tài chính, năng lực quản lý và có
kinh nghiệm trong ngành thép; Giá chuyển nhượng đưa ra thấp không phù hợp.
Hội đồng quản trị Công ty dừng việc chuyển nhượng vốn tại Công ty liên kết.
Trường hợp, nếu tìm được đối tác, nhà đầu tư có năng lực và có mức giá tốt đem
lại hiệu quả cho Công ty thì HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc chuyển
nhượng sau.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09 tháng 4
năm 2019 theo địa chỉ website: vgpipe.com.vn
Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết.
Nơi nhận:
- Như trên.;
- Lưu VP
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