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Số: 94/PPC-TCHC 

V/v Công bố thông tin về ngày chốt 

danh sách đăng ký cuối cùng 

thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022 

Bạc Liêu, ngày 04 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Mã chứng khoán  : PBP 

Địa chỉ trụ sở chính  : Lô A1-3, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu 

Điện thoại   : (84) - 2913 957 555 

Fax    : (84) - 2913 957 666 

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Cảnh Khánh 

Địa chỉ thường trú: 278/22A, đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ. 

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84) - 2913 957 555 

Fax: (84) - 2913 957 666 

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đính kèm).  

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

tại đường dẫn: www.pbp.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Trân trọng!  

 

 

http://www.pbp.vn/


CONG TY CO PHAN
PHAN BoN DAU KHi CA MAU

C6NG TY C6 PHAN
BAO Bi DAU KHi VIDT NAM

CQNG HOA XA HQI CHO NGHIA VIE,T NAM
DQc lfp - Ts' do - Hgnh phric

56:91 /TB-TCHC Bqc LiAu, ngdy 0j thdng 3 ndm 2022

THONG BAo
Vd ngny tlnng kf cu5i ctng O6 ttrgc hiQn quyln tham dr3

Dgi hQi c6 OAng thudng ni6n2O22

Kinh gr?i: Trung tim Luu kf Chrirng kho6n ViQt Nam.

- TCn t6 chtc ph6t hanh: CONG TY co PHAN BAo Bi DAU KHi VIET NAM

- Tdn giao dich: coNG TY co PHAN BAo Bi oAu zuri VIET NAM

- Try sd chinh: L6 Al-3, KCN Tri Kha, P.8, Tp. B4c Li€u, tinh Bac Li6u

- Ei6n tho4i: 02913 957555 Fax: 02913 957666

Chring tdi th6ng b6o d6n Trung tdm Luu ky Chung kho6n ViQt Nam (VSD) ngny

il6ng ky cu6i 
"tng 

a6 tflp Aann s6ch ngudi s0 hfru chimg khoiin sau:

- TOn chimg khorln : C6 phi6u C6ng ty c6 phin Bao bi DAu khi ViQt Nam

- Md chimg kho6n : PBP

- Lo4i chimg khorin : C6 phi6u pt6 tn6ng

- MQnh giri: : 10.000tt/ c6 phi5u

- San giao dfch: : HNX

- Ngny deng ky cu6i cing:281312022.

1. Lf do vi mgc dich:

- ThUc hi€n tham dg Dai hQi c6 d6ng thuong ni€nnilm2022.

2. N$i dung cU th6:

- T! lQ thlrc hiQn: I : I (0 I cO phdn - 0l quyAn bi6u quy6t).

- Thdi gian thlrc hiQn dU kilin: NgiLy 211412022.

- Dla di6m thUc hiQn dg kitin: LO A1-3, KCN Trd Kha, P.8, TP. B4c Li6u, B4c

Li0u.

Thdi gian vn dia <liiim ntiu thay d6i COng ty sE thdng b6o sau trong thu mdi dg D4i

hQi dtin tung c6 d6ng, <tlng tin tr€n Web cria C6ng ty vA phumg tiQn th6ng tin <l4i chring

theo quy dinh cta ph6p luft.

- NQi dung hgp: (NQi dung theo Thu mdi hpp).

+ DA nghi VSD lfp vd grii cho C6ng ty chring t6i danh s6ch ngudi sd hiru chimg

khorin tai ngdy dang ky cutii ci,ng n6u tr6n viro tlia chi sau:
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- Dla chi nh4n danh srlch (ban cimg): C6ng ty CP Bao bi D6u khi Vi6t Nam - L6
A1-3, KCN Trd Kha, Phuong 8, TP. B4c Li6u.

- Dia chi Email nhfn file dt liQu: quangnm@,pbp.vn.

Chtng t6i cam k6t nh0ng th6ng tin vO ngudi s& htu trong danh s6ch sE dugc sri

dyng dring muc dich vd tu6n tht c6c quy dinh cta VSD. C6ng ty chtng t6i sE hodn todn

chiu tr6ch nhiQm trudc phAp luat n6u c6 vi ph4m.

NGI.IOI DAI DIEN P LUAT

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- HDQT (bc);
- BKS (dii bi6o;
- Luu: VT.
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