
 1 

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 

Thông báo 

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 
 

 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA 

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA 

Trụ sở chính: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

Điện thoại: (0276) 3753250    Fax: (0276) 3839834 

Chúng tôi thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng 
khoán sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 

Mã chứng khoán: SBT 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND    

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2020 

1. Lý do và mục đích  

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

2. Nội dung cụ thể  

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  

- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/9/2020 

- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh 

- Nội dung lấy ý kiến: 

+ Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 

+ Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị; 

+ Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

+ Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 

+ Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA  

CHỦ TỊCH HĐQT 

                                    Huỳnh Bích Ngọc 

  

 

 

 

 

 


