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(Ve ngày däng ký cuói cùng dë thye hiÇn quyên nh-n cô túe bång có phiéu)

Kinh gùi: Trung tâm Lru ký Chúng khoán ViÇt Nam
Ten To chéc phát h§nh: Công ty Co phån Tâp oàn âu tu Thng Long
Tên giao dËch: Thang Long Invest Group
Tru so chinh: Tâng 8, Tháp B Tòa nhà Sông à,

uong

Ph¡m Hùng, Phuong Mý Einh

1,

Quan Nam Të Liêm, Thành phÑ Hà NÙi
Dien thoai: (84-24) 62588555

Chúng toi thông báo ¿n

Fax: (84-24) 62566966

PHAN

Trung tâm Lru ký Chéng khoán ViÇt Nam (VSD) ngày

dng ký cuÑi cùng ê lâp danh sách nguÝi sß hïu cho ching khoán sau:
Tên chrng khoán: Có phi¿éu Công ty Cô phân T-p doàn âu tu Thäng Long

Lo¡i chúng khoán: Cô phi¿u phô thông

Mênh giá giao dich: 10.000 dông/có phàn
Sàn giao dich: HNX

1.

ký cuôi cùng: Ngày 04/10/2022

Lý do và måe dích

Trà co túc nm 2021 bng có phiêu.
2.

Noi dung cy thê

Trà co tee bàng có phiéu
Ty le thyc hiÇn:
DÑi vói co phiéu phô thông: 10:1 (diu ó có nghïa là cô ông hiÇn hïu tai ngày chôt

danh sách cò ông Ã chi trå có túc sß hïu 10 co phi¿u së dugc nh-n thêm 01 co

phiêu mói).
Phuong án làm tròn, phuong án xit ly co phiéu lé: Só luong co phiéu trå có trc phát
hành cho moi cò ông së dugc làm tròn xuóng hàng on vi. Só co phi¿u lë phát
sinh do làm tròn xuông hàng on

Thanglong
Grou

MSDN: 6101)
0

Mä chúng khoán: TIG

Ngày dng

PDO

TAAp

vË (nêu có) së bË hçy.

Ví du: Có ông

A t¡i ngày dng

ký cuoi cng thyc hiÇn quyên nhân có ttc bàng có

có tie

phieu sß h+u 2.222 có phân thi só có phán có dông A dupc nhan tir viÇc huong
xiu y só có
se là 2.222 *1/10
222,2 có phán. Theo phuong án làm tron, phuong án
=

phieu lè thi só có phán có ông

A

tir viÇc

thyc hiÇn nhan

huàng có ntc

là 222

có phân

và só có phiéu lë 0,2 có phiéu së bj hiy bó.

Dja diem thyc hiÇn:
Dói vói chéng khoán luu ký: Nguroi so hïu làm thç tuc nh-n cô túc bäng cô
phieu tai các Thành viên luu ký noi mo tài khoàn luu ký.

Doi vÛi chéng khoán chura luu ký: Nguòi so hïu làm thú tåc nh-n có túc bng
co phieu tai Công ty Cô phân T-p oàn

Toa nhà Sông à,
Thành

uÝng

âu

tu Thäng Long - Tàng 8, Tháp B

Ph¡m Hùng, Phuong My inh

phÑ Hà NÙi vä xu¥t trinh chéng minh nhan dân/cn

1, Qu-n Nam Të Liêm,
cuóc

công dân.

Dê ngh/ VsD l-p và güi cho Công ty chúng tôi danh sách ngurÝi sß hïu chéng khoán

DAU TU

tai ngày dang ký cuói cùng nêu trên vào dja chi sau:

Dja chi nhân Danh sách (bán céng): Công ty Có phån T-p doàn Eâu tu Thäng Long
- Tàng 8, Tháp B Toa nhà Sông a,

uÝng

Ph¡m Hüng, Phuòng My Dinh 1, Quân

Nam Të Liêm, Thành phô Hà N6i.

nvest

Dja chi Email nhân file dï liÇu: nguyetpt@thanglonginvestgroup.vn.
61

Chúng tôi cam k¿t nhïng thông tin vÁ nguröi sö hïu trong danh sách së drye sir dyng
dúng myc ich

và tuân thû các quy dËnh cça VSD. Công ty chúng tôi së hoàn toàn chju

trách nhiÇm trróc pháp luât nêu cóvi ph¡m.

NGUOI AI DIÆN PHÁP LUAT

Noi
nhan:
- Nhu trên;
- SSC; SGDCK Hà Noi (ë

CHÚTICH HÐQTM

báo cáo);

P H A N
T A p

DOAN

- Luu VT.

DAU

Thanglonytnves
Group

MS

NpiyenPhúc Long

Tai ligu dinh kèm
Nghi quyét D¡i hÙi ông có ông thuòng niên nm 2022 thông qua phuong án chi trå có túc;
Nghi quyêt HÙi dông quan tr/ thông qua viÇc triên khai thyc hiÇn phuong án chi trà cô túc;
-

Nghi quyêt HÙi ông

quan trË thông qua viÇc diêu chinh phuong án xë lý co phiéu lè;

Ban sao công chúng vän bàn cça UBCKNN vê viÇc nh-n ây ç tài liÇu báo cáo phát hành

co phiêu trå có túc.
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