
TÓNG CÔNG TY CÓ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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CỐNG TY CP BIA HÀ NỘI -  NAM ĐỊNH
Số:/f5j/TB -  HANABECO 

V/v: chốt danh, sách cổ đông nhận cổ tức Nam Định, ngày 2  b tháng CHnãm 2022
năm 2021

THÔNG BÁO
(về ngày đăng kỹ cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chửng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ  phần Bia Hà Nội -  Nam Định
- Trụ sở chính: số 5 đường Thái Bình, TP Nam Định, tình Nam Định
- Điện thoại: 0228.3642199 Fax: 0228.3642199

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Việt Nam (VSD) ngày 
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ  phiếu Công ty cổ phần Bia Hà Nội -  Nam Định
- Mã chứng khoán: BBM
- Loại chứng khoán: cổ  phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cp (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Sàn giao dịch: ƯPCOM -
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2022
1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021
2. Nội dung cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện: 6%/l cổ phần (01 cổ phần nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/ 6/ 2022
- Địa điểm thực hiện:
❖ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành 

viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở 

chính Công ty sô 5 đường Thái Bình, TP Nam Định (vào các ngày làm việc trong 
tuân) băt đâu từ ngày 15/6/2022 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Đê nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán 
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội -  Nam 
Định địa chỉ số 5 đường Thái Bình TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ nhận Email: thevu 67@yahoo.com.vn; quangthang2505@gmail.com 
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử

dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cám ơn ./.

Nơi nhân:
-  Như kính gửi;
- CT.HĐQT, GĐ (để biết);
- Lưu TCHC.
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