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THONG BAO

Kinh güi: Sô" Giao dich Chûng khoân TPHCM  
Câc Thành viên lira kÿ

ng tâm Liru kÿ Chûng khoân Viêt Nam (VSD) thông bâo vê ngày dâng kÿ 
cùng nhir sau:

Tên Tô chûc phât hành: Công ty Cô phân Nhira Binh Minh.
Tên chùng khoân: Cô phiêu Công ty Cô phân Nhira Binh Minh.

Ma chûng khoân: BMP 
Mâ ISIN: VN000000BMP5 
San giao dich: HO SE
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Loai chûng khoân: Cô phiêu phô thông 
Mênh giâ giao dich: 10.000 dông 
Ngày dâng kÿ cuôi cùng: 14/06/2017 
Lÿ do và mue dich:
+ Chi trâ cô tûc dot 2 nâm 2016 bâng tien mât.
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+ Phât hành cô phiêu dê tâng vôn cô phân tù nguôn vôn chù sô hûu.

1/ Chi trâ cô tûc dot 2 nâm 2016 bâng tiên mât
Tÿ le thuc hiên: 20%/mênh giâ (01 cô phiêu duge nhân 2.000 dông).
Thài gian thuc hiên: 30/06/2017.
Bia diêm thuc hiên:
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a/ Bôi voi chûng khoân dâ luu kÿ: Nguài sa hùu chûng khoân nhân cô tûc 
tai câc thành viên luu kÿ nai mà tài khoân.

b/ Bôi voi chûng khoân chua luu kÿ : Nguài sà hûu chûng khoân làm thù 
tue nhân cô tûc tai Vân phông Công ty Cô phân Nhira Binh Minh -240 Hâu Giang, 
Quân 6, TPHCM tù 8h dên 1 lh và 13h dên 15h30 câc ngày tù thû 2 dên thû 6 hâng 
tuân bât dâu tù ngày 30/06/2017 và cân mang theo CMNB.
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2/ Phât hành cô phiêu dê tâng vôn cô phân tù nguôn vôn chü sa hûu
Tÿ le thuc hiên: 80% hay 10:08 (cô dông sà hùu 10 cô phiêu duge nhân 

thêm 08 cô phiêu mai).
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-  Phuang ân làm trôn, phuang ân xû lÿ cô phiêu lé (nêu cô): Cô phiêu trà cô
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tûc cho cô dông hiên hùu së duge làm trôn xuông dên hàng don vi, phân lé thâp 
phân phât sinh (nêu cô) sê bi hûy bô.
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- Vi du: Cô dông A dang sa hùu 312 cô phiêu BMP sè duac nhân thêm 
312*80% = 249,6 cô phiêu. Théo nguyên tac làm trôn thi cô dông A dirac nhân 
249 cô phiêu mai, phân cô phiêu lé 0,6 cô phiêu sê dirac hüy bô.

- Bia diêm thuc hiên:
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+ Bôi vai chüng khoân luu kÿ: Nguài sa hùu làm thü tue nhân cô phiêu tai 
câc Thành viên luu ky nai ma tài khoân luu kÿ.

+ Bôi vai churng khoân chua luu kÿ: nguài sà hûu cân mang theo Giây
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chumg minh nhân dân và làm thü tue nhân cô phiêu phât hành thêm tai Vân phông 
Công ty Cô phân Nhua Binh Minh - 240 Hâu Giang, Quân 6, TPHCM tù 8h dên 
llh  và 13h dên 15h30 câc ngày tù thü 2 dên thü 6 hâng tuân bât dâu tù khi cô 
thông bâo trên trang web cüa Công ty.

Bê nghi TVLK dôi chiêu thông tin nguài sà hùu chüng khoân trong Banh 
sâch do VSB lâp và güi duôi dang chüng tù diên tü vai thông tin do TVLK dang 
quân lÿ dông thài güi cho VSB Thông bâo xâc nhân (Mâu 03/THQ) duoi dang
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chüng tù diên tü dê xâc nhân châp thuân hoàc không châp thuân câc thông tin 
trong Banh sâch (Bôi vôi câc TVLK chua hoàn tât viêc kêt nôi hoâc bi ngât két nôi 
công giao tiêp diên tü/công giao tiêp truc tuyên vai VSB, dê nghi güi Thông bâo 
xâc nhân qua email cô gân chù ky sô vào dia chi email thongbaoxacnhan@vsd.vn 
cüa VSB). Truàng hop không châp thuân do cô sai sot hoàc sai lêch sô lieu, TVLK 
phâi güi thêm vân bàn cho VSB nêu rô câc thông tin sai sot hoâc sai lêch và phôi 
hop vôi VSB diêu chinh.

Thài han güi Thông bâo xâc nhân: Châm nhât vào 15h ngày 16/06/2017
Truàng hop TVLK güi Thông bâo xâc nhân châm so vôi thài gian quy dinh 

nêu trên, VSB së coi danh sâch do VSB cung câp cho TVLK là chinh xâc và dâ 
duçc TVLK xâc nhân. Truàng hop phât sinh tranh châp hoâc gây thiêt hai cho 
nguài sà hùu, TVLK sè phâi chiu hoàn toàn trâch nhiêm dôi vôi câc tranh châp 
hoâc thiêt hai phât sinh cho nguài s à hùu.

Bê nghi câc TVLK thông bâo dây dü, chi tiêt nôi dung cüa thông bâo này 
dên tùng nhà dâu tu luu kÿ chüng khoân nêu trên tai TVLK châm nhât trong vông 
03 ngày làm viêc kê tù ngày ghi trên thông bâo cüa VSB

Nffi nhân:
-  Nhu trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB;
- Luu VT, BK.(125b).
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