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CONG TY CP THÔNG QUANG NINH CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
DQc 1p — Ti do —  Hanh phc 

SO1•A'3 /TB-GT 
"V/v Chi trd có' tá'c nám 2021 bang ti!n" UOng BI, ngày 13 tháng 05 nàm 2022 

THÔNG BAO 

"Vé' ngày dáng k5' cu6i cling dê9  thc hin quyé'n chi trd Cd tü'c bang tiên" 

Kmnh giii: - U Ban chiing khoán Nhà nuic 
- S giao djch Chüng khoán Ha NQi 
- Trung tam Luu k chüng khoán Vit Nam 

Ten t6 chtrc phát hành: Cong ty C6 phán Thông Quâng Ninh 

Ten giao djch: Quang Ninh Pine Stock Company 

Tru th chInh: Khu BI trung 1— P. Phthing DOng — TP UOng BI — Tinh Quãng Ninh 

DT: 0203 3854273 

Fax: 0203 3854263 

Website: www.quangninhpine .vn  

San giao dch: Upcom 

Chiing tOi thông báo dên Trung tam Luu k Ching khoán Vit Nam (V SD) 
ngày dang k2 cu6i cüng d lap danh sách nguii si hüu cho chrng khoán sau: 

Ten chrng khoán: C phiêu Cong ty C6 phn Thông Quàng Ninh 

Ma ching khoán: TQN 

Loai ching khoán: 03 phieu ph6 thông 

Mnh giá: 10.000 dông/c3 phiêu 

Ngày dang k5 cu6i cting: 30/05 /2022 

1. L do và miic dIch: Chi trâ c6 tc nä.m 2021 bang tin. 
2. NQi dung ci th& 
- T 1 thtc hin: 46,27%/ c phiêu (tux5ng (mg vâi mM c6 phn duçc 4.627 

dông) (Trong trung hçp C6 t(mc phan chia bj lé thl duçcc lam trôn sö tin c6 t(mc 

mM c6 dông duac nhân dên hang dông). 

- Ngày thanh toán: 15/ 06/2022 

- Dia dim thuc hiên: 



+ D6i v6i chrng khoán kru k: Ngiftii sc hihi lam thñ tuc nhn c6 tt'rc ti 
các Thành viên luu k ncci mi tài khoãn luu k. 

+ D6i vOi chCrng khoán chua luu k: Ngui th hUu lam thñ tic nhn cö ftc 

ti HQi tnxing Cong ty c6 phán Thông Quâng Ninh (Khu bI trung 1, phuing 

Phucing DOng, Thành phc UOng BI, Quâng Ninh) vào các ngày lam vic bat dáu 

ttr ngày 15/ 06/ 2022 và xuâi trInh hüng minh nhân dan hoäc the can cuâc. 

Dé nghi VSD lap va giri cho cOng ty chüng tOi danh sách ngu1i s& hüu 

chüng khoán ti ngày clang k cuöi cüng nêu trên vào dja chl sau: 

- Dja chi nhn danh sách (Ban c(rng): COng ty c6 phan Thông Quâng Ninh 

Khu BI Trung 1— Phucng Phucing DOng — TP UOng BI — Tinh Qung Ninh 

- Dia chi email then file dtiliu: maiphuongl98587gmaiLcom 

chung tOi cam k& nhfing thông tin trên v ngiftii s& hitu trong danh sách 

së ducic si dung dung muc dIch va tuân thu các quy djnh cüa VSD. COng ty 

chüng tOi se hoàn toàn chiu trách nhim truàc pháp luât nëu có sai phm. 

NGifOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT 
TONG GIAM DOC 

Ni nhân: 
- Nhu kInh gin 
- Luu P.K.T 
-LuuVP 


	Page 1
	Page 2

		2022-05-14T08:33:17+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG QUẢNG NINH
	I am the author of this document




