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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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G TRINH BI HOI BONG CO BONG BAT THIXONG NAM 2022 

TONG CONG TY MAY NIIA BE - CTCP 

Ngãy 09 tháng 09 näm 2022 

.. 

• ?Ion khách rnài, dai biêu Va phát tài 1iu BTC 09:15 — 09:30 

• Tuyên b l do và giOi thiu thành phn tharn dr 

Anh Thp 09:30 — 09:40 • Bão cáo thm tra tu' cách c dong tharn dir Di hi 

• GiOi thiêu Doãn Chô tjch 

2. Ni dung di hi 

• GiO'i thiu vã biu quyt thông qua: Ban thu ks', Ban kim phiu 

• Thông qua chu'ong trInh Dai  hi 

Chü t9a 09:40 — 09:45 

• Thông qua Quy ch lam vic cUa Dai  hi Anh Thp 09:45 — 09:50 

• T trmnh Phu'o'ng an phát hành c phiu theo chuong trInh lra 
ch9n ngu'O lao dng (ESOP) 

Anh Lan 09:50-09:55 

3. c6 dông tháo Iun v biu quyt cãc ni dung cüa Di hi CO dorig 09:55 — 10:15 

4. Phát biêu thão 1un và Giäi däp nhu'ng thc mc cüa cô dông Chô tQa 

5. Cong b kt qua kim phiu biêu quyt cäc ni dung ti hOi. Ban kirn phiu 10:15 — 10:20 

6. Thông qua biên ban Diii Hii Tb!! k' 10:20 — 10:25 

7. Biéu quyt thông qua các ni dung cüa di hOi C dông 10:25— 10:30 

8. B nic Bi hOl Anh Thp 10:30 



TONG CONG TY MAY NRA BE 
- CONG TY CO PHAN 

CQNG BOA xA HQI CHI NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S6: 04./1'Tr - MNB Tp. Hd C'hi Minh, Ngày 19 tháng 08 nám 2022 

TO TRINH 

VIv: Thông qua Phu'o'ng an phat hành c phiu theo chu'o'ng trInh ha ch9n 
ngirô'i lao dng (ESOP) 

KInh gin: Dti hi ding c dông Tang Cong ty May Nba Be - COng ty C phn 

- Can cz Lut Doanh nghip so 59/2020/QHJ4 thông qua ngày 17 tháng 6 nOm 2020, 

- COn cz Lut Chzrng khoán sO 54/2019/QHJ4 thông qua ngOy 26 thang 11 nOm 2019; 

- COn c& Nghj djnh sO 155/2020/ND-cP ngày 31 tháng 12 nOm 2020 cza ChInh phz quy dfnh 
chi ti& thi hành m5t sO dièu cza Luat  Oizng khoán, 

- COn th vào Diu l TOng Cong i May Nhà Be - C'Ong ty cdphdn ("cong ly",). 

Hi d6ng quãn trj ("HDQT") T6ng Cong ty May Nhà Be - COng ty C phAn kInh trinh Di hGi 

dng c dong ("DHDCD") thông qua phixang an phát hành c6 phiu theo chrcmg trInh 1ra eh9n ngi.thi 

lao dng vâi ni dung nhix sau: 

1. Ten c phi&i: C phiu T6ng Cong ty May NM Be - Cong ty C phn 

2. Loi c phiu: Ci phiu ph thông 

3. Ma chfrng khoán: MNB 

4. Mnh giá c phiu: 10.000 dng/c phiu 

5. V6n diu 1 hin ti: 182.000.000.000 dng 

6. Tng s cô phiu dA phát hanh: 18.200.000 C6 phiu 

Trong do: 

- T6ng s6 c6 phiu dang Jiru hành: 18.200.000 c6 phiu 

- T6ng s6 C6 phiu qu: 0 c6 phiu 

7. S6 Iu'çrng C6 phiu dr kin phát hAnh: 9 10.000 c phitu 

8. Giá phát hành: 10.000 d6ng/c6 phiu 

9. Nguyen tc xác dnh  giä: Bang mnh giá. 

10. T6ng giä trl c6 phiu phát hành theo mnh giá: 9.100.000.000 d6ng 

11. T I phát hành (s6 ltrçing c6 phiu dir kin phat hãnh/s6 ltrçrng c6 phiu dang hxu hành): 5% 

12. Mic dich phát hành: Phát hành c6 phiu theo chixcrng trinh lua chn nguäi lao dng. 

13. D6i ttrng phát hãnh: Thành viên Hi d6ng quãn trj, Thânh viên Ban kim soát, Ngtxäi quán 

I, can bG nhân viên chO ch6t cCa T6ng Cong ty May Nhà Be - COng ty C6 ph&n và can bQ cCa Cong 

ty con, Cong ty lien k& dA cO dOng gOp vào sr phát trin cUa T6ng Cong ty May Nhà Be - Cong ty 

C8 phn. Di hOi  d8ng c6 dông Oy quyn cho HDQT phe duyt tiêu chun và danh sãch ngirôi lao 

dQng tham gia chuong trInh. 



14. Nguyen tc xác dnh s c phiu thrçrc phAn ph6i cho ttrng di tirçrng nglr&i lao dng: Dai 

hi dng c dong üy quyn cho Hi dng quãn trj quy& djnh nguyen tc xác djnh s c phi&i duc 

phan phi cho t1rng d61 tung tai  thai dim phát hãnh. 

15. Han  ch chuyn nhirqng: S c phiu phát hành theo chu'o'ng trInh lira ch9n ngui lao dng sê 

bj han  ch chuyn nhucng 100% trong 02 nAm k tir ngây kt thUc dot phát hành 

16. Phu'ong an xir l trong tru*ng ngu'Oi lao dng nghi vic trong thoi gian cam kt han  ch 

chuyn nhuqng: Can b nhân viên du9c tham gia mua c phiu theo chuong trInh 1ira chçn ngui 

lao dong n&i nghi viëc tri.ró'c khi ht thOi han  cam kt han  ch chuyn nhu'ng nêu trén phãi cam kêt 

ban lai  cho Tng cong ty vói giá 10.000 dngIc phiu. 

17. Phu'ong an sfr diing vn thu duçc tu' dqt pliät hänh: Toàn b s tin thu du'qc ti.r dçrt phát hành 

së thrçc scr dung d b6 sung vn kru cling cho hoat dng kinh doanh cüa Cong ty. K hoach sCr dung 

v6n chi ti& se Uy quyn cho HDQT quy& djnh. 

18. Phwrng an xtr l c phiu chu'a chào ban hit: S krçng c phiu chua chào bàn ht theo dr 

kin, së du'Q'c DHDCD üy quyn cho HDQT quy& dnh phân phi cho di tuçYng là nguii lao dng 

khác phU hop vói muc dIch cta chuang trInh vol diu kin giá chào ban không thp han 10.000 

dng/c phiu. Trong truông h9p HDQT vn khong tim du'çic nguO'i Lao dng phi h9'p, DHDCD Oy 

quyn cho HDQT diu chinh giàm tng s lup'ng c phiu chào ban theo ding s 1uçng c phiu thrc 

th cia phân phi. 

19. ThO'i gian dir kin phát hành: Dr kin thirc hin trong näm 2022; Sau khi du9,c UBCKNN 

thông báo nhn dO h so báo cáo phat hành cUa Cong ty. DHDCD Oy quyn cho HDQT quyt djnh 

thii gian phát hành phU hçp. 

20. Dàng k chtrng khoán b sung và däng k giao dich  bi sung: Sau khi hoàn Mt dçt phát hành, 

DHDCD Thông qua và Oy quyn cho HDQT thc hin các thO tue  dang k' chCrng khoán b sung tai 

Trung tam Luu k' ChOng khoán Vit Nam và dang k' giao dch b sung tai  SO Giao dlch  ChOiig 

khoán Ha Nôi. 

21. Thông qua vic thay diii Vn diu l: Thông qua vic thay di vén diu l tal  Diu l Cong ty 

vO diu chinh Giy chOng nhn dang k doanh nghip tal  SO K hoach  Va Du tu Thành phó H ChI 

Minh sau khi cO cong van cUa UBCKNN v vic nhn dy dO Báo cáo kt qua phát hành. 

22. Uy quyn Hi ctng quãn tr: 

Dai hi dng c dông Oy quyn cho HOi  dng quãn trj COng ty thirc hin cac cong vic lien quan 

tói vic phát hành nhu sau: 

- Xây dng, sUn di, b sung, hoàn chinh ni dung phuong an phat hành c phiu nêu trén và diu 
chinh pht.rang an phát hành Va các h so khác có lien quan theo tInh hInh thu'c M cOn Doanh nghip 
hoc theo yêu cu cUa Uy ban ChU'ng khoán Nhà nuUc Va các ca quan chUc näng khác, hoic cho 
miic dIch tuàn thU càc quy dnh pháp 1ut cO lien quan (nu có); 

- Thông qua phuong an dam báo vic phát hành c phiu dáp trng quy dlnh v t' l so hru nuóc 

ngoài trong truOng hçp phát hánh c phi&i cho nguO lao dng là nhà du tu nuóc ngoài; 
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Xây dirng k hoch sO' dyng v6n I.ru dng chi ti&. 

Quy& djnh thO'i gian phát hành sau khi nhn dugc Cong van nhn dy dO tài !iu Báo cáo phát 

hánh cCia Cong ty; 

Thông qua tiêu chun và danh sách ngu&i lao dng du9c tharn gia chuong trInh, nguyen tc xác 

dinh sé c p1iiu du'çic phân phi cho tOng di tucYng Va thOi gian thirc hin; 

Quyt djnh xr l' s6 luçng c phiu phát hánh khOng duc dang k)2 mua h& (nu cO); 

Thuc hiên sira di, b sung các diu khoãn có lien quan trong Diu l cOa Cong ty d ghi nhn 

phn vn diu l rnOi tang them sau khi hoàn tht dçt phát hành; 

Thuc hiên các thO tVc  dang ky" chrng khoán b sung ti Trung tam itru k' chrng khoán Vit Nam 

Va dang k' giao djch b sung ti SO' Giao dlch  Chrng khoán Ha Ni s lu9ng c phiu phát hành 

them theo phu'ang an dá du'c Di hi dng c dông thông qua sau khi CO Cong van cOa UBCKNN 

v vic nhan dy dO Báo cáo k& qua phát hãnh; 

Thirc hin các thO tyc thay di ni dung dang k' kinh doanh cOa Cong ty lien quan tó'i vic thay 

di vn diu 1 theo kt qua thyc t cOa dt phát hãnh vol co quan nhà nuOc có thrn quyn sau 

khi cO cong van cOa UBCKNN v vic nhn dy dO Báo cáo kt qua phát hành; 

TOy trng truOng hçip cy th& Hi ding quãn trj duçc Ciy quyn lti cho ChO tjch HOi  dng quán tr 

d thrc hin rnt hoac  mt sé cong vic cy th nêu trén; 

Quy& dlnh  các vn d phát sinh khãc cO lien quan dn vic phát hành c phiu theo chuong trInh 

lya ch9n ngui lao dng. 

KInh trmnh Di hi thng c dông xem xet thông qua. 

Trân tr9ng cam on.!. 

Nol n/ian: TM.HO S NG QUAN/RI 
- CáccodOng; 

H 
- Hi dOng quãn trj; 

- Luu VP.HDQT. 
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