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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP
S: l4 /2021/TB-NBC
choAl
danh sách cô dông dJ thyc hin quyen 4im
V/v:
frng cô tfrc izám 2020 bang tien và to chü'c DHC'D
thwiing niên nám 2021

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

TpHCM, ngay'iOtháng 05 näm 2021

THÔNG BAO
(VI ngày dáng kfi cui càng al t/trc hin quyên tgm frng Co tfrc nát;i 2020
và to chfrc Diii hi dông cO dOng tlzwàng niên nám 2021)

KInh gfri: Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam
S& Giao Djch Chfrng Khoán Ha Ni
Ten T ch(rc phát hành
Ten giao djch
Tri sâ chInh
Din thoai

Tng Cong ty May Nhã Be - CTCP
T6ng Cong ty May Nhà Be - CTCP
S6 4, Dumg Bn Nghé, Phis&ng Tan Thun Dông, Q7
Fax: 38725107
38720077

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Ch(rug khoán V1t Nam (VSD)
ngày dàng k cuói cüng clê 1p danh sách ng%rôi s& hü'u cho chfrng khoán sau:
: C phi&i Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP
Ten chirng khoãn
Ma ch(rng khoán
Loi ch(rng khoán
Mnh giá giao djch
San giao djch
Ngày dàng k cu6i cüng

:MNB
C phiu ph thông
10.000 dng/c phiu
Upcom
3 1/05/2021

1.L'dovàmiicdIch:
- T chCrc Dti hi ding c6 dông thuing niêm närn 2021;
- Chi trã trn ng c6 trc nAm 2020 bang tin.
2. Ni dung cj th:
2.1. Ti cháv Diii h5i &ng c dông tliw?tng niên niJm 2021
: Ole6 phiu —01 quyn biu quyt
- T$' I thrc hin
- Thii gian thire hin : 9h30 ngày thCr sáu, 25 tháng 06 näm 2021
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- Dja dirn thirc hin : S6 4 Ben Ngh& Phu&ng Tan Thun Dông, Q7, TpHCM
: S thông báo sau.
- Ni dung
2.2. Trim á'ng c6 tfrc 2020 b€ng tiln
: 12%/c6 phiéu (Ole6 phiéu &rcc nhn 1.200 d6ng)
- T l thrc hin
: Ngãy30/09/2021.
-Ngàythanhtoán
- DIa diem thire hin:
+ D61 vai chrng khoán luu k: Ngix?i sâ hOu lam t1ii tue n1in c6 tcrc ti các Thành
viên Itru k,2 nol mO tài khoãn kru k9.
+ D6i vO.i chCrng khoãn chua li.ru k: Nguii si hüu làiii thi tuc n1itn C6 tüc ti Van
PhOng T6ng Cong ty b& du tr ngày 30/09/2021.

Be nghj VSD 1p và gui cho Cong ty chüng tôi danh sách ngu'ôi s.r hun chfrng khoán
tii ngày dàng ky' cui cüng nêu trên vào da chi sau:
- Dja chi nhn danh sách (bàn cCmg): Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP
Dja chi: 4 Bn Nghé, Phtr&ng Tan Thuan Bong, Qun 7, TpHCM
NgirO'i nhn: Chi Ng9c Thão — Thành viên BKS
- Dja chi email nhn file dtr !iu: thaonln@nhabe.COrn.Vfl
Chüng tôi cam kt nhirng thông tin v ngLrOi s6 hü'u trong danh säch së thrçrc su
ding dung miic dich và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng tôi së hoàn
toàn chlu trách nhim tru'rc pháp lut nu cO vi phm.
Nci nhân:
- Nhii trên;
- UBCKNN
- Luti;
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Nguyen Ng9c Lan

