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THÔNG BĂo
(Ve ngây dăng k' cuoi cing vă xăc nhân danh săch ngtrôi sô' hču chóng khoăn)

Kinh gCri: Só Giao dich Chfrng khoân Hă NÔi

Căc Thânh viôn luu k'

Trung tâm Luu Chfrng khoăn Vięt Nam (VSD) thông bâo vô ngây

dăng k' cuôi căng nhu sau:

- Tôn Tô chirc phât hănh: 

- Tën chfrng khoân:

- Mă chfrng khoân:

Mă ISIN:

Sân giao dich:

- Loąi chfrng khoăn:

MÔnh giź giao dich:

Công ty co phin Thiy dięn Xuân Minh

Co phiĆu Công ty co phan Thiy dięn Xuân Minh

VNOOOOOOXMP9

UpCOM

Co phieu Pho thông

10.000 ding

- Ngây dăng k' cuôi căng: 10/10/2022

- LY do vâ muc dich:

TY l? thvc hięn:

- Thči gian thi;rc hięn:

- Đia điôm thvc hięn:

Trâ cô tŕc năm 2021 băng tien

10%/cÓ phiĆu (01 co phiĆu durqc nhân 1.000 dÔng)

26/10/2022

+ Đoi vói chfrng khoân luu k': Ngubi sô htu lăm thń tuc nhân Cô ttc tąi

căc Thânh viôn luu 1$ noi md tâi khoân luu k'.

+ Đoi vói chfrng khoân Chua luu k': Nguči htu lăm thń tuc nhân cô tfrc

tąi Công ty co phân Thńy dięn Xuân Minh — Văn phông dąi di?n: Tang 19 — tôa

nhă Vinaconex, sÓ 34 Lâng Hą, phučng Lâng 1-14, quân Đông Đa, thănh phÓ Hă

NÔi; Vâo căc ngây trong tuan trîr thfr bây, chń nhât, băt dâu tîr ngây 26/10/2022;

Vâ xuât trinh sÔ Cô dông, chfrng minh nhân dân/căn cuóc công dân/Giây dăng

k' kinh doanh/Giây ńy quyČn (nĆu có).

ĐÔ nghi TVLK dôi chiôu thông tin ngubi só htu chfrng khoân trong Danh

săch do VSD lâp vă gCri duói dąng ch(mg tir dięn tfr vói thông tin do TVLK

dang quân 19 dÔng thbi gCri cho VSD Thông băo xăc nhân (Mău 03/THQ) duói

dąng chfrng tîr điÔn tCr de xăc nhân châp thuân hoăc không châp thuân căc thông

tin trong Danh sâch (Đoi vói căc TVLK Chua hoân tât viÔc kôt noi hoăc bi ngăt

kôt noi công giao tiôp di?n tcr/cÔng giao tiôp trvc tuyen vói VSD, dô nghi gCri

Thông băo xâc nhân qua email có găn chfr k' sô vâo dia chi e ail
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thongbaoxacnhan@vsd.vn cüa VSD). Tru&ng hep khöng chåp thuan do c6 sai

s6t hoäc sai lech sö lieu, TVLK phåi gdri thém vän bån cho VSD néu rö cåc

thöng tin sai s6t hoäc sai lech vå phöi hep v6i VSD dibu chinh.

Thöi hqn güi Th6ng båo xåc nhön: Chim nhat våo 10h30 ngåy

12/10/2022.

Truöng hop TVLK güi Thöng båo xåc nh@n so th&i gian quy

dinh néu trén, VSD sé coi danh såch do VSD cung cap cho TVLK, tö chfrc mb

tåi khoån ü•vc tiép lå chfnh xåc vå dä dugc TVLK xåc nhän. Tru&ng hep phåt

Sinh tranh chåp hoäc gay thiét hei cho ngu&i hüu, TVLK sé phåi Chiu hoån

toån tråch nhiém döi cåc tranh chåp hoäc thiét hei phåt Sinh cho nguöi so

hüu.

Dé nghi cåc TVLK thöng båo day dü, chi tiét nöi dung cüa thöng båo nåy

dén tirng nhå dåu tu ltru k! chtng khoån néu tren TVLK chäm nhåt trong

vöng 03 ngåy låm viéc ké tir ngåy ghi trén thöng båo cüa VSD.

Noi nhån: TL. TONG GIÅM DOC
- Nhu trén; KT. TRÜÖNG DÄNG CHUNG KHOÅN
- CTCP Thüy dien Xuån Minh;

-TGD;

- PTGD Nguyén Thi Thanh Hå;

- KSNB, THPC (Tb website);

- Luu: VT, DK (100b)
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