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TONG CONG TV MAY NHA BE - CTCP CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM S:'l62/2O21/TBNBC Dc Jp - TLr do - Hnh phüc 

TpHCM ngàyl('tháng 09 nãm 2021 

THÔNG BAO 
(Vt vic ditu chIn/i Iho'igian chi trã 4zm áng Co tá'c nám 2020 bang tin) 

Kmnh gui: 

Ten T chi'rc phát hành 

Ten giao dlch 

Tm s& chInh 

Dién thoai 

Ma chüng khoán 

San giao djch  

Trung tâni Liru k Chirng khoán Vit Nam 

S& Giao Djch Chirng Khoán Ha Ni 

U ban chfrng khoán Nhà ntr&c 

Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP 

Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP 

S 4, Dir?mg BEn Nghé, Phirng Tan Thuân Dông, Q7 
372(J077 Fax: 38725107 

:MNB 

Upeom 

Tng cong ty may Nhà Be — Cong ty c phn xin diEu chinh th&i gian chi trâ tm 
Cmg c ttrc näni 2020 bang tiEn tii thông báo S 81/2021/TB-NBC ngày 10/05/2021 
nhu sau: 

- Thông tin dâ thông báo ngày thanh toán: 30/09/202 1 

- Thông tin diu chinh ngày thanh toán: 3 1/12/2021 

L do: DE can di ngun tãi chInh Tng cong ty trong giai do?n khó khän do ánh 
hrng tInh hInh djch bnh Covid- 19. 

Các ni dung yE ngày cht danh sách c dông va dja diEm chi trã c tirc cho c 
dông không thay di. 

Trán tr9ng thông báo. 



TONG CONG TY MAY NHA BE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN Dc 1p- Tir do- Hanh phñc 

S& 2/2O2 1/QD-HDQT 

Tp. H Chi Minh, ngayi6thang 09 näm  2021 

NGHJ QUYET 
(V/v diu chinh thai gian chi trá tgm üng c tz-c nám 2020 bang tin) 

HQI BONG QUAN TR4 
TONG CONG TY MAY NHA BE — CONG TY CO PHAN 

Can cz- Luât Doanh nghip s 59/2020/QHJ4 ngày 17/06/2020; 
Can thLut h&ng khoán so  54/2019/QHJ4 ngày 26/11/2019 
C'án ct Diêu lç to chic và hoça dng TOng cong ty May Nhà Be - CTCP 
Can ci-j5  kiên thông nhát cza các thành viên Hot  dông Quán trj  ye vic diêu 
chinh ice hogch thanh toán tam zng cô t,'rc nãm 2020 cho cO dOng, 

QUYET NGH! 

Biu 1: Thông qua vic diu chinh thii gian chi trã tm üng c6 tCrc näm 2020 bang 

tin cho c6 dông nhu sau: 

Thông tin d thông báo ngày thanh toán: 30/09/202 1 

Thông tin  diu  chinh ngày  thanh toán: 3 1/12/2021 

L do: Do tInh hInh djch bnh Covid- 19 dang din ra tai  Thành ph6 H ChI 

Minh và các tinh kéo dài lien tVc  ành hu&ng dn k hoch san xut kinh doanh cüa 

T6ng cong ty cho nên dông tin không v kjp theo dung tin dO thu k hoach d ra. 

Biu 2: Các nOi  dung v ngày ch6t danh sách và dja dim chi trã c tiIc cho c dông 

không thay d&. 

Biii 3: Thng nht giao Tang Giám dc trin khai thrc hin các thu t%lc thay di thi 

gian chi trã t?m  Crng c trc bang tin mt nAm 2020, cong b thông tin theo dung quy 

dinh cüa pháp 1ut và diu 1 T6ng cong ty. 

Diêu 4:  HOi dng quãn trj, Ban T6ng giám d6c và các phông ban trong Tng Cong  ty 

May Nhã Be - Cong ty C Phn chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh nay. 

Ncri nhân:  

-Nhtrdiu 3 
- CBTT 
- Li.ru. 

PHiMPHU CUUNG 


	Page 1
	Page 1

		2021-09-16T14:13:39+0700




