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S :5O3IUBCKP1TT Ha No!, ngàtháng nám 2022 
V/v ho s thông báo t' 1 th hu nixóc ngoài 

tôi da cüa Tong Cong ty May Nhà Be — 
Cong ty cô phn 

KInh gi:ri: 
- Tng Cong ty May Nhà Be — Cong ty c phn 
- Trung tam Luu k2 Chirng khoán Vit Nam 

Lien quan dn h s thông báo t' 1 s hü'u nu&c ngoài tôi da cUa Tng 
Cong ty May Nhà Be — Cong ty cô phân (Cong ty) (UPCOM: MNB), can cir các 
ngành nghê däng k kinh doanh cüa Cong ty ti Giây xác nhn ye vic thay dOi 
ni dung däng k doanh nghip ngày 27/10/202 1, Thông báo t 1 s0 hüu nuóc 
ngoài tôi da ngày 0 1/8/2022 cUa Cong ty, Nghj djnh so 155/2020/ND-CP ngày 
31/12/2020 cCia ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cUa Lut 
Chirng khoán (Nghj djnh so 155/2020/ND-CP) và các van bàn quy phrn pháp 
lu.t có lien quan, Uy ban Chrng khoán Nhà nuóc (UBCKNN) Co kiên nhu 
sau: 

H sa thông báo t 1 si hüu nithc ngoài ti da ti Cong ty mirc 0% là 
day dü, hp 1 theo quy djnh ti Nghi djnh sO 155/2020/ND-CP. Dé nghj Cong 
ty cong bô thông tin ye ti lê si hu rnxóc ngoài tôi da theo quy djnh tai  khoã.n 2 
Diêu 13 Thôngtu so 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cüa B trithng B Tài 
chinh huàng dan cong bô thông tin trên thj tru&ng chimg khoán, tuân thu quy 
djnh pháp luât ye t' l sâ hthi ni.râc ngoài trên thj trueing chirng khoán Vit 
Narn. 

Trithng hçip Cong ty CO t 1 sâ httu nuâc ngoài hin tai  vuçlt qua t' 1 s 
hQ'u nuOc ngoài theo quy djnh pháp lu.t, Cong ty can tuân thu quy djnh tai 
Khoãn 5Diêu 139 Nghj djnh so 155/2020/ND-CP. 

Dê nghj Trung tam Luu k Chirng khoán VietNam thixc hin cp nh.t, 
diêu chinh trên he thông ye t' lê s hru nu&c ngoài tôi da ti Cong ty theo quy 
dinh t.i khoán 4 Diêu 142 Nghj dinh sO 155/2020/ND-CP. 

UBCKNN thông báo dê Cong ty, Trung tam Luu k Chüng khoán Vit 
Nam và các don vi lien quan biêt và thirc hin theo dung quy djnh./. 
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