
TONG CONG TV CN XI MANG VIT NAM CQNG HOA xA Ho! CHU NGHIA VLT NAM 
CONGTYCPVLCEMTH1YONGMIJXLMANG Dc Ip - Tr do - Hnh phüc 

S: 2 1 /TB-TMXM 	 Ha Ni, ngày 2 tháng 3 nám 2017 

THÔNG BAO 
Ve ngày dãng k cui cüng dê  thirc hin quyên 

tham gia D. bQI dong co dong thu'o'ng lien nam 2017 

KInh gui: Trung tam Luu k Chung khoán Vi@ Nam 

Ten T 0^ chirc phát hành: Cong ty c 65  phn Vicem Thung mai  xi m.ng. 

Ten giao djch: Cong ty co^ phn Vicem Thng m.i xi màng. 

Tru se'r chmnh: 348 Dithng Giãi Phóng - Phixng Phrcmg Lit - Qun Thanh 
Xuân - Thành ph o^ Ha Ni. 

Diên thoai: 04 38643340 

Fax: 04 38642586 

A 	 F 	 A Chung toi thongA  bao den Trung tamA  Liru ky Chirng khoanF  Viçt Nam 
(VSD) ngày dãng k cui cüng dé Ip  danh sách ngirôi s& hilu cho chung 
khoán sau: 

Ten chüng khoán: Co^ phiu Cong ty co^ phn Vicem Thuung mai  xi mãng. 

Ma chi'rng khoán: TMX 

Ma ISIN: VN000000TMX1 

Loi chirng khoán: C 05  phiu phô thông. 

Mnh giá giao dch: 10.000 dng. 

San giao djch: HNX 

Ngày dáng k cui cüng: Ngày 20/3/2017 

1. L do và miic dIch: Tham dir Di hi dng Co dông thixng then näm 2017. 

2. Ni dung cu th: 

- T' le^ thrc hin: 1 co phiu - 1 quyn biu quyt 

- Thri gian thrc hin: Dii kin ngày 20/4/2017. 

- Dia dim thuc hiên: Di.r kin tai Ha Ni. (Dja diem cu the Cong ty sê 
thông báo tâi cô dông sau). 

- Nôi dung hçp: Các van de thuc thm quyên cUa Di hi dông cô dông. 

Be nghj VSD 1p và gui cho Ong ty cháng ON danh sách ngirôi s& hfru 
chüng khoán ti ngày däng k cuôi càng nêu trên vào dja chi sau: 



- Da chi nhn Danh sách (ban cüTlg): Cong ty cô ph-an Vicern Thtrong mi 
xi mäng - So 348 Du'rng Giãi Phóng - Phng Phuang Lit - Qun Thanh Xuân - 
Thành phô Ha Ni 

- Dia chi email nhân file dU lieu: 

+ ximang.trnxgmail.com  

+ 1ephuong.tmxmgmaiI.com  

Cháng tôi cam két nh&ng thông tin ye ngu*i sô hfl'u trong danh sách 
sê thrqc sü' diing thing mite dIch và tuân thu các quy djnh ciia VSD. Cong ty 
chüng tôi së hoàn toàn chu trách nhim tru'óc pháp 1ut nêu có vi phm./. 

ATo'i n/ian: 

- Nhu trën; 

- SGDCKHN; 

- Ban Giám dôc; 

- Phông TCKT; 

- Website cüa Cong ty; 

- Liru: VT, Thtr k' Cty, Düc Liru 

rig 


