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CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM

Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc
TP.H ChI Minh, ngày73 tháng nám ,SUJ,ZO

THÔNG BAO
(V ngày aang k cui ciing và xác nhn danh sách ngirô'i sr hfru chu'ng khoan)
KInh gfri: - Si Giao djch Chü'ng khoán Ha Ni
- Các Thành viên liru k
Trung tam Lmi k Chi'rng khoán Via Nam — Chi nhánh TP. H ChI Minh
(CNVSD) thông báo v ngày dàng k cui cüng nhu sau:
Ten T chi'rc phát hành: CTCP Bao BI Nhra Tan Tin
Ten chirng khoán: C phiu CTCP Bao BI Nhiia Tan Tin
Ma chüng khoán: TTP
Ma ISIN: VN000000TTP2
San giao djch: UPCOM
Loai chirng khoán: C phiu ph thông
Mnh giá giao djch: 10.000 d6ng
Ngày dang k cui cüng: 11/05/2020
L do và mi1c dIch: Chi trã c tfrc näm 2019 bang tiên
- T l thrc hin: 5%/cia phiu (01 c phiu nhn duçic 500 ding)
- Th?ñ gian thrc hin: 11/06/2020
- Dja dim thrc hin:
+ Di vth chi'rng khoán km k: Nguii sâ hu chi'rng khoán lam thu tue
nhn c tire tai Thành viên km k3 nci mY tài khoãn luu k.
+ Di vói chirng khoán chira lim k: Nguri sr httu chirng khoán lam thu
t11c nhn c tire tai phông k toán - CTCP Bao BI Nhira Tan Tin (Lô II— Ciim 4
— Du?mg s 13 — KN Tan Bmnh — Phu?mg Tây Thanh — Qun Tan Phir — TP.
H ChI Minh) bt du tir ngày 11/06/2020 và xuAt trInh chirng minh nhân dan.
D nghj TVLK di chiu thông tin nguri s?r htru chirng khoán trong Danh
sách do VSD l.p vâ gin duài dng chi'nng tin din tin vâi thông tin do TVLK
dang quãn l ding thôi gin cho VSD Thông báo xác nhn Mu 03/THQ) duâi
dng chirng tin din tin d xãc nhan chip thun hoc không chp thun các thông
tin trong Danh sách (Di vâi các TVLK chua hoàn tht vic kt n6i hoac bj ngt
két ni cng giao tip din tCn/cng giao tip trinc tuyn v&i VSD, d nghj gin
Thông báo xác nhn qua email có gn chit k s vào dja chi email
1

thongbaoxacnhanvsd.vn cUa VSD). Tni?ng hcTp không chp thun do có sai
sot hoc sai 1ch s6 1iu, TVLK phãi giri them van bàn cho VSD nêu rO các
thông tin sai sot hoc sai 1ch và pMi hçp vài VSD diu chinh.
Thôi hn gui Thông báo xác nhn: Chm nhât vào 11h30' ngày
13/05/2020.
TruO'ng hqp TVLK g1ri Thông báo xác than ch.m so vâi thi gian quy
djnh nêu trên, VSD s coi danh sách do VSD cung cp cho TVLK là chmnh xác
và dä thrçc TVLK xác nhn. Trirng hçip phát sinh tranh chip hoc gay thit hi
cho nguii si htu, TVLK sê phãi chju hoàn toàn trách nhim d& vâi các tranh
chp hoc thit hi phát sinh cho ngi.thi sâ hiu.
D nghj các TVLK thông báo day dü, chi ti& ni dung cUa thông báo nay
dn trng nhà dau tu luu k chi'rng khoán nêu trên ti TVLK cham nhat trong
vOng 03 ngày lam vic k tr ngày ghi trên thông báo cUa VSD.
Nui nhân:
- Nhu trên;
- TCPH;
-TGD;
- THPC, KSNB;
- Luu:VT, DK.(99b).
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