
CÔNG TY CỔ PHẦN  

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI 
__________________________ 

 

Số: 54 /MTĐT 

V/v công bố thông tin kết quả  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

 

Lào Cai, ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 Kính gửi:   

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 

 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. 

Mã chứng khoán: MLC. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 099 đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: (0214) 3841 038  Fax: (0214) 3841 038 

Người đại diện theo pháp luật ông: Phạm Văn Tân         

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT                               Điện thoại: 0945035555 

Người được ủy quyền CBTT:   

Chức vụ: ……………………………………..Điện thoại: ………………… 

Loại thông tin công bố: 

 24 giờ;    72 giờ;    bất thường;    theo yêu cầu;   định kỳ. 

Nội dung của thông tin công bố: Công bố kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào 

Cai, bao gồm: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung lần 02 của Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại 

đường dẫn: https://moitruongdothilaocai.com.vn/quan-he-co-dong/ 

Chúng tôi xin 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: 
- UBCKNN; 

- SGDCK Hà Nội; 

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty; 

- Các Cổ đông; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Tân 
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