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Can cü vào Thông báo s 02/2022/VSD ngày 23/05/2022 cüa Cong ty c phn Bao bI nhira Tan
Tin gtri dn Trung tam Liiu k Chirng khoán Vit Nam (VSD) v ngày dAng k cu6i cüng d chi trã c
tüc nAm 2021, cháng tOi trân tr9ng thông báo dn qu Co quan v vic thay di ngày thanh toán c tüc nAm
2021 Cu th nhu sau:
Ten chfrng khoán

Co phiu Cong ty CO phAn Bao bI Nhira Tan Tin

MA chüng khoán

TTP

Loai chfrng khoán

C phiu ph thông

Mnh giá giao djch

10.000 dng

Ngày dAng k cui cüng

02/06/2022
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1.LdovàmucdIch:
Clii trá c tüc, lçii tirc bng tin.
2. Ni dung cy th:
Thông tin dã thông báo tii Thông báo s
02/2022/VSD ngày 23/05/2022

Thông tin thay diiJ diu chinh

Thii gian thanh toán: 04/07/2022

Thôi gian thanh toán: 27/06/2022

Các ni dung khác ti Thông báo s 02/2022/VSD ngày 23/05/2022 gut nguyen hiu hrc, không
thay di.
.
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3. Ly do thay doi/ dieu chinh:
COng ty c phn Bao bj nhira Tan Tin dA can di duçic v& tài chInh nén thi:rc hin thanh toán
tüc nAm 2021 truâc han.
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Chüng tôi cam kt nhtrng thông tin v ngix&i sâ hUu trong danh sách nguôi si htru chirng khoán do
VSD cung cp së dxçic sir diing dung mitc dIch và tuãn thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty chüng
tôi s hoân toãn chju trách nhim truâc pháp 1ut nu có sai phim.
Cong ty c phn Bao bI nhira Tan Tin trãn trQng thông báo và rt mong nhn duçic sr h trq tilt
phIa Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam (VSD), Sâ Giao djch Chirng khoán Ha Ni (HNX) v vic
cp nht thay di trên./.
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