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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

S:  ,1411  /2022/TB-NBC 

Wv: ('hat danh sack ca dông d thrc hin chi Ira ca 

tác ,,ám 2021 bang tin và to clthc DHD bat thw?ing 
nOm 2022 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tr do - Hanh phüc 

TpHCM, ngayj2tháng 07 nám 2022 

THÔNG BAO 
(V ngày dáng kj5 cui càng di I/i rc 1:in quyn nhçIn c tá'c näm 2021 

và to chá'c D,i h3i a'ông Co aông bat thwàng nám 2022) 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chirng khoán Vit Nam 

S Giao Djch Chfrng Khoán Ha Ni 

Ten T6 chCrc phát hành T6ng Cong ty May Nhà Be - cTCP 

Ten giao djch Tong Cong ty May Nhà B - CTCP 

Tri3i s chInh S6 4, Duing Bn Nghe, Phi.rmg Tan Thun Dông, Q7 

Din thoi 38720077 Fax: 38725107 

Chüng tôi thông bão den Trung tam Liru k Chi'rng khoán Vit Nam (VSD) 
ngày dàng k cu6i cing d 1p danh sách ngirO'i s.r hü!u cho chüng khoán sau: 

Ten chcrng khoán : C6 phiu T6ng Cong ty May Nhá Be - CTCP 

Ma ch(rng khoán : MNB 

Loi chCrng khoán C6phiuph6thông 

Mnh giá giao djch 10.000 d6ng/c6 phiu 

San giao dlch Upcom 

Ngày dang k9 cuói cüng 12/08/2022 

1. L do và mic dIch: 
- T6 chcrc Di hOi  d6ng c6 dông bat thrOng nàrn 2022; 

- Chi trã c6 t(rc näm 2021 bang tin. 

2. Ni dung cj th: 
2.1. Ta chác Dz! J,i &ng cEi dông bat lb w?tng nám 2022 

- T' 1 thrc hin : 01c6 phiu — 01 quyn biu quy& 

- Thii gian thc hin : 9h30 ngày 09 tháng 09 näm 2022 

- Dja dim thtrc hin : s6 4 Bn Nghe, Phuäng Tan Thun Dông, Q7, TpHCM 

- Ni dung 

+ Thông qua Phirong an phãt hinh c phiu theo chirorig trinh 1a ch9n cho ngirOi lao 

dng (ESOP); 

+ Các van d khãc thuQe th.m quyn cra Di hQi. 

2.2. (hi ira cii lác nãm 2021 bang lin 

- T' 1 thi3rc hin : 10%/c6 phiu (01c6 phiu dtrc nhn 1.000 d6ng 

- Ngày thanh toán : Ngày 30/09/2022. 
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- Dja dim thic hin: 

+ D6i vài chüng khoán lu'u k: Nguii s htiu lam thU tiic nhn c6 tcrc ti các Thành 

viên tim k nai m tài khoán 1uu k. 

+ D6i vâi ch(rng khoán chua kru k: Ngthi s hiru lam thU tiie nhn c tcrc ti VAn 

Phông Tng Cong ty bt du tir ngày 30/09/2022. 

I3 nghj VSD 1p và gui cho Cong ty chüng tôi danh sách nguM s& hüu chfrng khoán 

ti ngày dAng k cu6i ding nêu trên vào da chi sau: 
- Dja chi nhn danh sách (bàn c(rng): T6ng Cong ty May Nhà Be — CTCP 

Dja chi: 4 Bn Nghé, Phrâng Tan Thun Bong, Qun 7, TpHCM 

Nguii nhn: Ba Nguyn Thj Ngçc Tháo — Thãnh viên BKS 

- Dja chi email nhn file dfl lieu: thaontn@nhabe.com.vn  

Chung tôi cam kt nhU'ng thông tin v ngirô'i s& hü'u trong (Ianh sách së Iirçc sfr 

ding dung mic dIch và tuãn thu các quy dlnh  cüa VSD. Cong ty chUng tôi së hoàn 

toàn chu trách nhim trir&c pháp lust nu có vi ph3m. 

Nol nh4n: 
- Nhu trên; 
- UBCKNN 
- Li.ru; 
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