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SÓ: /2021/CV-TTCBH Tây Ninh, ngây.?.4 thóng..Ž. năm 2021

VĂ' ngây dăng k' cubi cing ctg thącc hiën

quyën chuyën đÔi trăi phiĆu

THÔNG BĂo

(VČ ngăy dăng k' cuÓi cing đĆ thvc hięn quyČn chuyĆn dÓi trăi phiĆu)

Kinh găi: Cy ban Chfrng khoźn Nhă nu•óc,

Trung tâm Lu•u k' Chtng khońn Vięt Nam,

Sô Giao dich chfrng khoăn HÔ Chi Minh,

SO Giao dich chfrng khoźn Hă NÔi

Tân Tó chfrc phât hănh: côNG TY Cô PHÂN THÂNH côNG - BIËN HôA

Ten giao dich: côNG TY Cô THÂNH THÂNH CÔNG - BIËN HôA

Tru so chinh: Xă Tân Hung, Huyęn Tân Châu, Tinh Tây Ninh

Đięn thoąi: (0276) 3753250 Fax: (0276) 3839834

Chóng tôi thông bńo dĆn Trung tâm Lu'u k' Chó'ng khońn Vięt Nam (VSD) ngăy

dăng k$ cuoi cing dë lâp danh sńch nguôi hfru cho chfrng khońn sau:

Tën chirng khoăn: Trăi phiĆu chuyĆn dÔi Công ty cô phân Thânh Thănh Công — Biôn Hôa

Mă chfrng khoăn: SBT42004

Loąi chfrng khoân: Trăi phiĆu doanh nghięp

Męnh giă giao dich: 1.000.000.000 đÔng/trâi phiĆu

Sân giao dich: Đąi chńng Chua niëm yët

Ngăy dăng k' cuÓi căng: Ngây 21/7/2021

1. LS do vă mVC dich

- Thvc hięn quyën chuyen dôi trăi phiëu thănh co phiëu phÔ thông cua công ty theo

cam kët vói nguči só hfru trăi phiĆu.

2. NÔi dung cv thČ:



- TY l? chuyĆn dÔi: 01 trăi phiĆu duqc chuyĆn dÔi thănh 69.725,282387 cô phiĆu

SBT.

- Phuo•ng ăn lăm trôn, phuong {n xt IY trăi phiĆu không chuyĆn dÔi hĆt hoăc phân

lč (nĆu có):

o TÔng sÓ cô phiĆu mă ngučyi sô htu trăi phiĆu nhân duqc khi thvc hięn chuyĆn

dÔi trăi phiĆu së duqc lăm trôn xuong dĆn hăng dcyn vi.

o Toăn bÔ phân lë thâp phân cua cô phiĆu phât sinh së duqc công ty hoân trâ

băng tiën măt tuo•ng frng cho nguôi sir htu trăi phiĆu.

Vi du: Nguči sô htu frâi phiĆu sô htu 172 trăi phiĆu, sau khi thvc hięn quyČn

chuyĆn dÔi toăn bÔ sÓ trăi phiĆu tren, nguči sô htu trăi phiĆu së nhân duqc lâ 172

x 69.725,282387 = 11.992.748,5706 cô phiĆu. Nhu vây, ngubi sô htu trăi phiĆu

së duqc nhân 11.992.748 cô phiĆu SBT. ĐÓi vói phân lë thâp phân 0,5706 cô

phiĆu, công ty së hoăn trâ băng tiČn măt cho nguôi htu trăi phiĆu vói giâ tri lă:

14.342 dÔng/cÔ phiĆu x 0,5706 = 8.183 dÔng (Giâ chuyĆn dÔi lâ 14.342 đÔng/cÔ

phiĆu).

Thbi gian dăng k' chuyën dÔi: Tîr ngây 27/7/2021 dĆn ngây 30/7/2021.

Đia diĆm thvc hięn:

+ ĐÓi vói chirng khoân luu k': Nguči sô hfru lăm thi'l tuc chuyĆn dÔi trăi phiĆu tąi

căc Thănh viën luu k' noi mó tăi khoân luu kY.

+ ĐÓi vói chfrng khoân Chua luu k': Nguči sô htu lăm thi'l tuc chuyĆn dÔi tąi

Công ty theo dia chi tru só chinh Xă Tân Hung, Huyęn Tân Châu, Tinh Tây Ninh

hoăc Văn phông đąi dięn - Tâng 11, Tôa nhă Thănh Thănh Nam, sÓ 253 Hoâng

Văn Thu, Phuông 2, Quân Tân Binh, Tp. HÔ Chi Minh vă nÔp ląi Bân gÓc Giây

chirng nhân so htu trăi phiĆu chuyĆn dÔi.

ĐČ nghi VSD lâp vă găi cho Công ty chóng tôi danh săch nguôi so hă'u chfrng khoăn

tąi ngăy dăng k$ cuoi cing nôu tren vio dia chi sau:

Đia chi nhân Danh sâch (bân ctng): Bă Vă Thi LG Giang — Truông BÔ phân Quan

h? Nhâ dâu tu — Văn phông dąi dięn Công ty CÔ phân Thănh Thânh Công — Biën

Hôa tąi thânh phÓ HÔ Chi Minh, Đia Chi: Lău 11, 253 Hoăng Văn Thu, phučng

02, quân Tân Birdl, TP. Hô Chi Minh.

- Đia chi email nhân file dt lięu: Vă Thi LG Giang email:

giangvtl@ttcsugar.com.vn



Chång töi cam két nhü•ng thöng tin va ngtrö•i hüu trong danh såch sé duqc dung

düng muc dich vå tuån thü cåc quy dinh cüa VSD. Cöng ty chüng töi sé hoån toån

Chiu tråch nhiQm phåp luit néu co vi phqm.

TO cHüc PHÅT HÅNH

Ncri nh(in: NGÜÖI DAI DIEN PHÅp LU*T

- Nhtc trén; (chi k', h? tén, döng dåu)

-Luu VT

cd PHAN

* Tåi lieu dinh k&nt

Nghi quyét sd:2.lk../2021/NQ-HDQT ngåy..O.I./.Q../.Zod.vé viéc chuyén dbi Tråi phiéu

chuyén dbi Cöng ty cd phån Thånh Thånh Cöng— Bién Höa


