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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 
Dja chi: S6 4, Duing Bn Nghe, Phuäng Tan Th4n DOng,Q7 TP.HCM 

Diên thai : (028) 38720077 - Fax: (028) 38725107 

THÔNG BAO Mfl HQP 
DI HI BONG co BONG BAT TH1XNG NAM 2022 

Kin/i üi:  Qu' C dông Tng cong ty May Nhà Be - CTCP 

HOi D6ng Quãn Iii Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP kInh m&i Qu' c dông dn 
tham dir Dti hi dng c dông phiên hpp bt thuing nAm 2022 vài nhüng ni dung 

chInh nhu sau: 

- Thô'i gian: 09g30', ngày 09 thang 09 näm 2022 (thu sIu) 

- Bla dim: S6 4 Bn Nghé, Phuô'ng Tan Thun Bong, Qun 7, Tp.HCM. 

- Ni dung chinh cüa Bi hi: 

/ Thông qua Phuung an phát hành c phiu theo chucing trInh 1%ra chn cho 
ngui lao dng (ESOP); 

v' Các vn d khác thuc thm quyn cüa Di hi. 

- Biu kin tham dii: 

/ TAt Ca c dông có ten trong danh sách ch6t ngày 12/08/2022 cüa Trung tam 
luu k chCrng khoãn chi nhánh Tp.HCM; 

/ Tài lieu dai hi: Qu C6 dong truy c.p website: www.nhabe.com.vn  tr ngày 
19/08/2022 d xem ni dung tài 1iu eüa Di hi. 

1' Xác nhn tham d%r hp/Uy quyn tham dir hop: Qu' c6 dong din vào mu 
giAy däng k tham dr hoc üy quyn (download ti website: 
www.nhabe.com.vn); mi c6 dông chi dtrcic üy quyn 01 l.n vOi s6 lucmg C6 
phAn üy quyn bang s6 c6 phn so hru và g&i v& Ban t6 chüc truOc ngày 
05/09/2022 theo mt trong các hinh thirc sau; 

+ Giri qua ththng buu din theo dja chi: TONG CONG TY MAY NHA BE - 
CTCP. Da chi trV sO chinh: 04 Bn Nghé, Tan Thun Dông, Qun 7, 
TP.HCM 

+ Gi'ri qua Fax theo s6: (028) 38725107 

+ GCri qua hp tht.r din tr theo dja chi Email: thaontn@nhabe.com.vn  

+ Diên thoai lien he: (028) 38720077 (Ext 1067 - Ba Nguyn Thj Ngc Thão) 

Thông báo nay thay cho thu miii d6i vOi các c6 dông không nhn ducic tài 1iu 
do dja chi không rO rang hoc do thu bj thAt lac. 
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Trxxng hçip có vuàng mc lien quan dn vic tham d Di hi dng c6 dong bt 
thurng nm 2022, Qu c6 dông vui lông lien h Ban th chic theo s6 din thoi: 
(028)38720077 (Ext 1067— Ba Nguyn Thj NgQc Thão) d duvc huâng dan. 

- Siy hin din cüa Qu c dong së gop phn vào si thânh cong cüa 1i hôi. 

Trãn trQng thông báo, 
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Lwu fl: 
-  Cd dông tham dt Dcii h5i vul lông mang theo CivilVD/CCCD. 
- Thai gian don dIp bat ddu lüc 8h30' 
-  Vic xác nhdn tham dw Dai h5i ddng cd dong là yêu cdu bdt bu5c. 
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