
(Ban hành kèm theo Quy chê thuc hiÇn quyên cho nguoi so hïu chiing khoán) 

TRUNG TAM 
LUU KÝ CHnNG KHOÁN VIÆT NAM 
CHI NHÁNH TAI TP.HÓ CHÍ MINH 

Mau 01/THQ 
CONG HOÀ X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 

DÙc lp - Ty do - Hanh phúc 

Só:599 TB-CNVSD Tp.H6 Chi Minh, ngày 31 tháng 3 n�m 2022 

THONG BÁO 
(Vê ngày �äng ký cuoi cùng và xác nhn danh sách nguoi sö hïu chrng khoán) 

Kính gri: - So Giao dËch Chúng khoán Tp.HCM 

- Các Thành viên luu ký 

Trung tâm Luu ký Chéng khoán ViÇt Nam Chi nhánh t¡i Tp.Hô Chi Minh 

(CNVSD) thông báo vÁ ngày �äng ký cuoi cùng nhu sau: 

Tên Tô chúe phát hành: Công ty co phân BIBICA 

Tên chúng khoán: Cô phiéu Công ty cô phàn BIBICA 

Mã chúng khoán: BBC 

Mä ISIN: VNO00000BBC6 

Sàn giao dich: HOSE 

Lo¡i chúng khoán: Cô phieu phÑ thông 

Menh giá giao dËch: 10.000 dong 

Ngày dang ký cuÑi cùng: 14/04/2022 

Ly do và måc �ich: 

To chic hop dai hÙi dong cô dông thurong niên 2022 

- Ty lÇ thuc hiÇn: 1:1 (01 có phiêu - 01 quyên bi¿u quyêt) 
Thoi gian thårc hiÇn: d kiên ngày 12/05/2022 

Hinh thúc to chéc: Tryc tuyên t¡i VPCTY và kêt noi online 

- NÙi dung hop: TCPH së thông báo cy thê trong thu mÝi hÍp 
De nghi TVLK �ôi chiêu thông tin nguoi sò hu chúmg khoán trong Danh 

sách do VSD lp và gui duói d¡ng chéng tië diÇn të vÛi thông tin do TVLK 

dang quan lý �ông thoi gëi cho VSD Thông báo xác nhn (Mâu 03/THQ) duói 

dang chng tir diÇn të �Ã xác nhân châp thun ho·c không châp thun các thông 

tin trong Danh sách (�ôi vÛi các TVLK chua hoàn tât viÇc kêt nôi ho·c bË ng�t 

két noi công giao tiép diÇn tiu/công giao tiép trye tuyén vöi VSD, �Á nghi giri 

Thong báo xác nhn qua email có gån ché ký sô vào dja chi email cça VSD) 
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Truong hop không châp thun do có sai sót ho·c sai lÇch só li�u, TVLK phai güëi 

them v�n b£n cho VSD neu ro các thóng tin sai sót ho·c sai lÇch và phôi hop vÛi 

VSD dieu chinh. 

Thoi han güi Thông báo xác nhn: Ch�m nhât vào 10h30 ngày 

18/04/2022. 

Truong hgp TVLK gui Thông báo xác nhn châm so vÛi thÝi gian quy 

dinh néu trén, VSD së coi danh sách do VSD cung câp cho TVLK là chính xác 

và dã duge TVLK xác nhán. Truing hop phát sinh tranh châp hoãc gáy thiÇt h¡i 

cho nguoi sß hïu, TVLK së phäi chËu hoàn toàn trách nhiÇm �ôi vÛi các tranh 

chap ho�c thiÇt h¡i phát sinh cho nguoi sß hïru. 

De nghi các TVLK thông báo dây dç, chi tiêt nÙi dung cça thông báo này 

dên tung nhà dâu tu luu ký chéng khoán nêu trên t¡i TVLK chm nhât trong 

vong 03 ngày làm viÇc k� tù ngày ghi trên thông báo cça VSD.Aw 

GHAM DOC CHI NHÁNH 
Noi nhan: 97TRUNG T 

LUU KY 
CHUNG KHOAN VEJMN/,

CHI NHAN TA 
Nhu trén; 

TCPH 
- TGÐ; 

- THPC, KSNB; 

oTHANPHO

HP CHWTNH UAN 1 
Luu VT, ÐK.(986)2 Nguyen ThË Minh Nguyêt 


