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THÔNG BAO
(V ngày däng k cuii ciIng và xác nhn danh sách ngiro'i s& hun chirng khoan)
KInh gui: - Sr Giao djch Chfrng khoán Ha Ni
- Các Thành viên Liru k
Trung tam Ltru k Chüng khoán Vit Nam — Chi nhánh TP. Ho ChI Minh
(CNVSD) thông báo v ngày cThng k cui cng nhu sau:
Ten T chüc phát hành: Cong ty C!i PhAn Bao BI Nhira Tan Tin
Ten chirng khoán: C phiu CTCP Bao BI Nhira Tan Tin
MA chng khoán: TTP
MA ISIN: VN000000TTP2
San giao djch: UPCOM
Loi chüng khoán: C phiu ph thông
Mnh giá giao djch: 10.000 dng
-Ngày däng k cui cüng: 25/03/202 1
L do vA m1c dIch: Dgi h3i ithng cJ dông thwông niên nâm 2021
- T' 1 thirc hin: 1:1 (1 c phiu — 1 quyn biu quy&)
- Thii gian thic hin: dir kin 23/04/202 1
- Dja dim th1rc hiên: Lô 114-115-1110-1111, cl:im 4, nhóm CN II, Khu Cong
nghip Tan Bmnh, dithng s 13, phithng Thy Thnh, qun Tan Phü, TP 11CM.
- NOi dung hQp:
+ Bu cü thành viên Hôi dng quãn trj và Ban kim soát;
+ Thông qua Diu 1 Cong ty si'ra di, Quy ch quAn trj ni bO sira
Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn trj, Quy ch hot dOng cüa Ban kim
soát;
+ Báo cáo cüa hôi dng quãn trj v quãn trj vA kt quA hoat dong cUa hi
dng quãn trj và tCrng thành viên hôi dng quAn trj nAm 2020;
+ BAo cáo cüa Ban kim soát v k& quA kinh doanh cüa Cong ty vâi'hoc
v kt quA hot dng cüa Hi dng quAn trj, Tng Giám dc;
+ K hoach sAn xu.t kinh doanh näm 2021
+ Thông qua báo cáo tAi chInh dA kim toán näm 2020;
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+ Báo cáo ti.r dánh giá két qua hot dng cira Ban kim soát và cira trng
kim soát viên;
+ Phucmg an phân ph1i lçii nhun nãm 2020;
+ Mire thuirng cho FIDQT, BKS nàm 2020;
+ Các ni dung khác theo quyn và nghta vii cira Thu hi dng c dong.
D nghj TVLK di chiu thông tin nguai sir httu chirng khoán trong Danh
sách do VSD 1p va gin dun dng chirng tin din tin vii thông tin do TVLK
dang quán 1 dng thai gin cho VSD Thông báo xác nh.n Mu 03/THQ) duii
d?ng chirng tin din tin d xac nhn chip thun hoc không chp thuan các thông
tin trong Danh sách (Di vii các TVLK chua hoàn tt vic két n& hoc bi ng.t
k& ni cng giao tip din tir/cng giao tip true tuyn vii VSD, d nghj gin
Thông báo xác nhn qua email có gn chi:t k3 s vào dja chi email
thongbaoxacnhan@vsd.vn cira VSD). Tririrng hçrp không chp thun do có sai
sot hoc sai loch s lieu, TVLK phái gin them van bàn cho VSD nêu rO các
thông tin sai sot hoc sai loch và phi hcip vii VSD diu chinh.
Thôi hn gui Thông báo xác nhn: Chm nhãt vào 11h30 ngày
29/03/2021
Truthng hçp T\TLK gUi Thông báo xác nhn chrn so vii thai gian quy
djnh nêu trên, VSD se coi danh sách do VSD cung cp cho TVLK là chInh xác
và dà duçrc TVLK xác nhãn. Tnrirng hçrp phát sinh tranh chip hoc gay thit hi
cho ngithi sir huu, TVLK sê phâi chin hoàn toàn trách nhiêm dSi vii các tranh
chip houc thit hai phát sinh cho nguiri sir hinu.
D nghj các TVLK thông báo dy dir, chi tit ni dung cia thông báo nay
dn tinng nhà du tu km k chirng khoán nêu trên ti TVLK ch.m nht trong
vông 03 ngày lam viêc k tin ngày ghi trên thông báo cia VSD.
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Noi nhân:
- Nhix trên;
- TCPH;
-TGD;
- THPC, KSNB;
- Lru: VT, DK.(99b)
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