
cONG HOÀ XĀ HOI CHŮ NGHIA vIĘT NAM
Doclâp -Tudo-Hanhphúc

C.TY CP DÀU TU' VÅ XD XUÂN MAI
C.TYCOPHÀNXUÂNMAI-ÐAOTú

S6: 0.4./2023/CV/XMD-QTTH

Vīnh Phúc, ngàyftháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
(Ve ngàydängkýcuói cùng de thyc hiện quyền tham dy'

Dai hội đông cô đông thwong niên năm 2023)

Kinhgui: Trung tâm Luu ký Chứng khoán Việt Nam
- Tên tò chúe phát hành :CÔNG TY CÓ PHÀN XUÂN MAI - ÐAO TÚ
-Tên giao dịch:
- Tru so chính:
-Diện thoai:
- Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Luru ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đäng
ky cuoi cùng để lập danh sách nguoi sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chúng khoán
- Mā chứrng khoán
- Loại chứng khoán
- Mệnh giá:
- Sàn giao dịch
- Ngày dăng ký cuôi cùng: 10/03/2023

1. Ly do và mục đích:
- Thrc hiện quyên tham dụ đại hội đồng cô đông thuong niên năm 2023;
2. Noi dung cy thế:
- Ty lệ thuc hiện: 1:1 (01 có phân - 01 quyên biêu quyêt)
- Thoi gian thrc hiện: Công ty së thông báo cho cô đông trong thu môi hop.
- Dja diêm thrc hiện: Trụ so chính Công ty-xā Ðạo Tú, huyện Tam Duong, tinh Vînh Phúc.
- Noi dung hop: Thông qua các vân đê thuộc thâm quyên của dại hội đông có đông.
De nghị VSD lập và gừi cho Công ty chúng tôi danh sách nguoi so hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuói cùng nêu trên vào dịa chi sau:

CONG TY CÓ PHÀN XUÄN MAI - ÐAO TU
: Xa Dao Tú, huyện Tam Duong, tinh Vīnh Phúc
0211 3615457 Fax: 0211 3895 574

:Cô phiêu Công ty cô phân Xuân Mai - Ðạo Tu
XMD
: Có phiéu phô thông
: 10.000d/cô phân
:UPCOM

- Dja chi nhân Danh sách (bån cứng): Phông QTTH Công ty CP Xuân Mai - Ðao
Tú: Phố bê tông, xä Ðao Tú, huyện Tam Durong, tinh Vīnh Phúc.

- Dia chi email nhận file dữ liệu: betongdaotu@gmail.com
Công ty cô phân Xuân Mai - Ðao Tú cam kêt những thông tin về nguoi sở hữu

trong danh sách së duoc sù dụng đúng muc đíich và tuân thù các quy định của VSD. Công
ty chúng tôi së hoàn toàn chju trách nhiệm truớc pháp luật nêu có sai pham.
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