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 TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2022 

Ho Chi Minh City, October 20h, 2022 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange 

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chương Dương/ Chuong Duong 
Corporation 
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code: CDC/ CDC 
- Địa chỉ/Address: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ 328 Vo Van 
Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM City, Vietnam 
- Điện thoại liên hệ/Tel.:   (84.28) 3836 7734   -    Fax: (84.28) 3836 0582 
- E-mail: info@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn 
 

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: 
 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 18/10/2022. 

* Thay đổi so với Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 
11/06/2022: Thay đổi thông tin chi tiết những mã ngành 6810,4291,4311,4662,4312,3511,3512. 

* Lý do thay đổi: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh 
hiện tại của Công ty Cổ phần Chương Dương, để đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa 49% 
Vốn điều lệ Công ty. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2022 tại 
đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /This information was published on the company’s website 
on October 20th, 2022, as in the link https://chuongduongcorp.vn 

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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided 
is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

Tài liệu đính kèm/Attached 
documents:  
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh nghiệp cấp 
ngày 18/10/2022. 
 

Đại diện tổ chức 
Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT 
Legal representative/ Person authorized to disclose information 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
(Signature, full name, position, and seal) 

 

Số: 281/CBTT-CDC 
No.: 281/CBTT-CDC 
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