
TONG CONG TY MAY NBA BE CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
- CONG TY CO PHAN Bc Ip — Tkr  do — Hnh phüc 

S: 47/2022/NQ-HDQT Tp. H ChIMinh, ngày 22 tháng 11 nOm 2022 

NGH QUYET CUA HQI BONG QUAN TR! 

(V/v thông qua phu.rng dn xfr lj sá c6 philu ngwôi lao dç3ng không thtc hin quyn mua 
Irong dØphãt hành ctphi1u cho can b5 cong nhân viên theo chwcrng trInh ly'a ch9n cho 

ngw?Yi lao d3ng trong COng ty) 

COn c&:  

- Lut Doanh nghiëp s 59/2020/QHJ4 dzrçrc thông qua ngày 17/06/2020,' 

- Lu2t Cháng khoOn s 54/2019/QHJ4 dtrçrc thông qua ngày 26/11/2019,' 

Nghj dinh sá 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cza ChInhphO quy djnh chi tie'! thi hành nót 
se' diu cOa Luat  chzg khoán,' 

- Diu l Te'ng Cong ty May Nhà Be - CTCP (Cong ty), 

Nghj quye't DQi h5i dng ce' dOng bd't thtrô'ng nOrn 2022 se' 40/2022/HDQT ngày 09/09/2022, 

- Bién ban hç'p Dgi hi ddng c dông Mt thw&ng nOm 2022 se' 02/BB-DHD ngày 09/09/2022; 

- T& trInh s 01/TTr-MNB ngày 19/08/2022 v vic thông qua phu'o'ng an phOt hành ce' phié'u 
theo chuvng trInh lra chon ngzrO'i lao dç5ng (ESOP); 

Nghj quye't H5i dng quán tn Se' 42/2022/NQ-HDQT ngày 2 6/09/2022 v vic thông qua lieu 
chudn, nguyen tc xác djnh se' ce'phie'u dztqc phOn phe'i cho tmrng de'i tu-ung va thai gian thrc 
hin va danh sách ngwô'i lao dong dirxc tharn gia chitung trInh; 

Nghj quyé't Hôi de'ng quOn tr/ se' 46/2022/NQ-HDQT ngày 11/10/2022 v viêc be' sung Nguyen 
te'c xOc djnh se' ce' phie'u dzrqc phOn phe'i cho tirng de'i tiroiig ngu'O'i lao d5ng tgi Nghj quye't 
H5i ddng quOn tr/ se' 42/2022/NQ-HDQT ngày 2 6/0 9/2022; 

- Ngh/ quye't cza Hi de'ng quOn trj se' 45/2022/NQ-HDQT ngày 27/09/2022 v vic tnie'n khai 
phirong On phOt hành ce' phie'u theo chiro'ng trInh hra chQn cho ngtr&i lao dóng; thông qua 
phi tong an darn báo vicphOt hành ce' phie'u dáp z'rng quy dfn/i v tj' l s& hfru nzrác ngoài; 

- Ke't qua thing kj và n5p tie'n rnua ce' ph/lu trong dçxtphOt hành ce' ph/lu cho cOn b5 cong nhOn 
viên theo chircing trinh lu-a chQn cho ngzthi lao dong trong Cong ty lInh dIn ngày 18/11/2022; 

- B/en ban hQp Hôi thing quán trj se' 46/2022/BB-HDQT/BB-HDQTngay 22/11/2022. 

QUYET NGH!: 

Biu 1: Thông qua kt qua ding k va np tin mua c phiu tinh dn ngày 18/11/2022 trong dçt 
phát hành c phiu cho can bO cong nhân vien theo chucing trinh lija ch9n cho ngu'ô'i lao 
dng trong Cong ty nhu sau: 

- Ten c phiu: C phiu Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn 

- Loi c phiu: C phiu ph thông 



MA ehüng khoán: MNB 

Mnh giá c phiu: 10.000 dng/c phiu 

s6 lLrçYng ct phiu dir kin phát hành: 9 10.000 c6 phiu. 

S ngtrii lao dng duçic quyn dang k2 va np tin mua: 65 ngui 

Hn ch chuyn nhixqng: S c phiu phát hAnh theo chuang trinh lra chn ng.rii lao 

dng s bj hn ch chuyn nhuçing 100% trong 02 nAm k tr ngày k& thUc dçrt phát hAnh. 

Thii gian dAng k mua và np tin mua: Tfr ngày 03/11/2022 ngày 18/11/2022 

Giá phát hAnh: 10.000 dng/c phn. 

S luqng c phiu ngtthi lao dng dA dang k và np tin mua: 825.700 c phiu. 

S nguOi lao dng dA dang k và np tin mua: 56 ngi.thi. 

S tin thu di.rçc: 8.257.000.000 dng. 

S Iuçng c phiu cOn 1i chua phân ph6i: 84.300 c phiu. 

Diu 2: Thông qua phucng an xcr l s c phiu nguYi lao dng không thirc hin quyn mua, cii 

th nhu sau: 

S lirçing c phiu dtrçic phAn phi li: 84.300 c phiu; 

- TiOu chuan ngtr?i lao dng cUa Cong ty thrçic phân phi Ii c phiu: Theo tiêu chun 1a 

chçn cho ngtri lao dng cCia Tng Cong ty ban hành theo Nghj quyt Hi dng quân trj BE 

s 42/2022/NQ-HDQT ngãy 26/09/2022 và Nghj quyt Hi dng quãn trl so 6 PH&N 

46/2022/NQ-HDQT ngày 11/10/2022; 

- Danh sách di tuçmg, s krçmg dirçrc phân phM 1i: 

Stt Ho va ten Doii vi Chtrc vu 

S lu'Qng cô 
phiêu duo'c 

. 
phan phoi 

Giá tn pliát 
hanh (dong) 

i Nguyen Ngc 
Tng Cong ty 

May Nhà Be - 

CTCP 
Tng giám dc 23 .000 23 0.000.000 

2 Phan VAn Hâi 
Tong Cong ty 
May Nhà Be - 

CTCP 

Tnrang Ban kiem 
soat 

23.000 230.000.000 

Nguyen Th 
Ng9c Thao 

TOng Côngty 
May Nba Be - 

CTCP 

Thanli vien Ban 
kiem soat 

11.500 115.000.000 

Nguyen Hung 
Quy 

Tng Cong ty 
May Nhà Be - 

CTCP 

Ngtri dai diên 
vn ti CTCP 

May9 
10.000 100.000.000 



Nguyen Dinh 
Lam Duy 

Tng Cong ty 
May Nhã Be - 

CTCP 

Phó phOng Trung 
tam Phát triên thj 
trtrô'ng xuAt khAu 

6.800 68.000.000 

6 Nguyn Cong 
Minh 

T6ngCôngty 
May Nhã Be - 

CTCP 

Thu k Hi dông 
quãn tr! 5.000 50.000.000 

Nguyn L D(rc 
Quan 

Tng Cong ty 
May Nhâ Be - 

CTCP 

PhophOngTrung 
tam dng phçtc 5.000 50.000.000 

Tng cong - - 84.300 843.000.000 

Giá phát hành di vâi c phiu phân phi Iai:  10.000 dng/ct phn 

Thi hn np tin mua c phiu phãn ph6i Ii: Tr ngãy 25/11/2022 dn ht ngày 
30/11/2022 

HInh thCrc np tin mua c phiu phân phi Ii: Np tin bang dng Vit Nam vâo tài 
khoãn sau: 

• Ten tãi khoãn: Tng cOng ty May Nhà Bô — Cong ty c phn 

• Stàikhoãn: 110002921576 

• Tii ngân hang: Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Nam - Chinhánh 4 - TP.HCM 

Hn ch chuyn nhuçmg: S c phiu phát hành theo chuang trinh Iira ch9n ngu0i lao 

dng së bi hn ch chuyn nhuçmg 100% trong 02 nAm k tr ngây kt thüc dçTt phát hãnh. 

Diu 3: Các Thành vên Hi dng quãn trj giárn sat, kim tra vic thirc hin; Tang Giám dc cong 

ty chju trách nhim chi do các phàng ban và Ca nhân cO lien quan can ccr Nghj quyt 

thirc hiën. 

Ngh quyt nay có hiu hc tLr ngày k./.  F — 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
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