
     CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   07/2023/CBTT – MTG TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2023    

CÔNG BỐ THÔNG TIN 
(V/v: Quyết định HĐQT kế hoạch chào bán và phương án sử dụng vốn Công ty CP MT Gas) 

 

  Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước; 

 - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội. 

1.Tên tổ chức : Công ty Cổ phần MT Gas 

Mã chứng khoán : MTG 

Địa chỉ trụ sở chính : Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100480979 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long 

An cấp ngày 12/02/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 14/11/2022. 

Điện thoại : (0272) 3634713       Fax: (0272) 3871672. 

Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Duy Luân - Chức vụ: Tổng giám đốc, người đại 

diện theo pháp luật Công ty CP MT Gas. 

Loại thông tin công bố:  󠆵24h       72h      Yêu cầu     bất thường      Định kỳ. 

2. Nội dung thông tin công bố: 

-  Công ty cổ phần MT Gas trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội, việc công bố quyết định HĐQT về kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ và phương án sử dụng vốn Công ty CP MT Gas Công ty CP MT Gas như sau: 

- Nghị quyết 03A/2023/QĐ/HĐQT-MTG, ngày 18/01/2023: về việc thông qua hồ sơ chào bán 

cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án chào bán; phương án sử dụng vốn và phương 

án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

- Quyết định 04A/2023/QĐ/HĐQT-MTG, ngày 18/01/2023: Kế hoạch sử dung vốn từ đợt chào 

bán riêng lẻ  

(Đính kèm: Quyết định). 

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP MT Gas tại 

đường dẫn http://www.mtgas.com.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 thông tin đã công bố.  

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu văn thư. 

 

 

 

http://www.mtgas.com.vn/















