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s / T B - C T  Nam Định, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: ủ y  ban Chứng khoán Nhà nưóc
Sử Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty c ổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định
- Mã chứng khoán BBM
- Địa chỉ: số  5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại liên hệ/Teỉ: 0228.364 2199 Fax: 0228.3642199
- E-mail: hanabeco@gmail.com - Website: biahanoinamdinh.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Quang Thắng
2. Nội dung thống tin công bố:

Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định công bố thông tin việc ký họp đồng
kiểm toán báo cáo tài chính 2021 như sau:
- Tên Công ty Kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm 
toán Nam Việt -  Chi nhánh phía Bắc
- Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021
và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.
- Ngày ký hợp đồng: 27 /5 /2021 số  -hợp đồng: 68- /2021/HĐKT/AASCN.PB
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào 
ngày 27/ 5/ 2021 tại đường dẫn Website: biahanoinamdinh.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* TU liệu đỉnh kèm: CÔNG TY c p  BI A HÀ NỘI - NAM ĐỊNH ,
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