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rAru Docje-

So: 0l ,C'l] I I -('l( St'(' 'fP.Hi Chi Minh, ngd.t, l0 thcing 0l ndm 2022

cdrrlc rlo THoNG TrN 'rREN coNG THONG TrN DIEN TrI cua
iry BAN cHU'NG KHoAN NHA NCoc

I(inh gui: - LJy ban Chung kho6n Nhd nudc;
- So'giao dich chung khodn He NQi

cong ty: cONC 't'y cto pt-tAN C'HIEU SANG cONc cQNc rp.HCM

Trp so chinh: I2l Chau Van l-i0m, phu<rng 14. qufn 5, thdnh phO UO Chi Minh

Di0n thoai: (0281 38 536 8U3 I'ax: (028) 38 592 896

Ngrroi thuLc hi0rr corrg bo thong tin: orrg lluli'nh't'ri Dfrng

Dja chr: l2l ChAur Vin Li0m, phuong 14, qupn 5, thdnh ptrO HO Chi Minh

Diqn thoai (di dQng. co ctuan. nhd ri0ng): (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592896

I-,oqi thOrrg tin c6rrg bo: V 24h J 72h flY0u cAu n Bft thuong tr Dlnh kj'

NQi dung thdng tin cong b6:

('ong ti co phAtr Chi6u s6ng c6ng cdng thinh ph6 H6 Chi Minh c6ng bO thOng

tin nhu sau:

Cong ty c6 phan Chi6u sdng cdng cQng thdnh ph6 H0 Chi Minh c6 nhfn

dur<rc l)tvrr tu nhi0rl cua 6ng Mai Dhng Kh6i, thdng b6o tu nhiQm chric danh thinh

r i0n Iloi cl6ng cluraur tri C6ng ty Chieu s.{ng c6ng cQng TPHCM. HQi ddng quan

tri C'ong ty' si trinh l)ai hdi d6ng c,6 cl6ng xem xdt th6ng qua thu tpc miSn nhiQm

theo quy'dlnh.

Chung toi xin cam k,0t c6c th6ng tin cong b6 tr6n Ctdy ln dtng sg th4t vd

hoan toan chiu tldch nhigm trlroc phap luat vA nQi dung c6c th6ng tin d6 c6ng b5.

Hu) Dfing



CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lâp - Ty do - Hanh phúc 

DON XIN TÜ NHIEM 

Kinh gui:
- Dai hÙi dông co �ông CTCP Chieu sáng công cÙng TP.HCM 

(SAPULICO); 
- HÙi �ông quàn tri, Ban Kiêm soát SAPULICO. 

Tên toi là Mai D�ng Khôi (c�n cuóc công dân sÑ 079086006901), hiÇn là thành 

viên HÙi �ông quàn trË (HÐQT) SAPULICO và là nguoi dai diÇn mÙt phên vôn �âu tu 

cua Công ty CP Long Lâu (LHC) t¡i SAPULICO. 

Nay toi làm don này kính gii �¡i hÙi �ông Cô d�ông và HÐQT SAPULIcO cho 

toi tir nhiÇm nhiÇm vå thành viên HÐQT SAPULICO. 

Lý do të nhiÇm: Tôi �� thôi nhiÇm vu t¡i Công ty Tân Thun và LHC. 

Tôi chân thành gii lÝi càm on �¿n �¡i hÙi �Óng Co �ông, HÐQT, Ban Kiêm soát 

cing nhu các bÙ phn phòng, ban SAPULICO trong thòi gian qua �ä hô tro, t¡o diêu 

kiÇn �ê tôi cùng các thành viên HÐQT hoàn thành nhiÇm vi 

Toi xin kinh chúc các Anh ChË HÙi �ông quàn tri, Ban Kiêm soát, Quý cô dông và 

toàn the cán bÙ nhân viên SAPULIcO luôn manh khoe, h¡nh phúc, nhiêu niêm vui trong 

cuÙc sóng, nhièu sáng tao trong công viÇc. Tôi cing xin chúc SAPULICO tiêp tue phát 
triên bèn vïng và �¡t nhiÁu k¿t quå tôt trong thÝi gian tói. 

Trân trong. 

TP.Ho Chi Minh, ngày 10/1/2022 

Nguoi làm don 

L 
Mai D�ng Khôi 
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