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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc 

S& 32-57 / TB-TH-TCHC TP.HCM ngày 05 tháng 10 nám 2021 

THÔNG BAO 
V viêc chi trã co tüc nãm 2020 

KInh gui: Qu c dông Cong ty C ph.n C.p nuót Tan Hôa 

Can cir Nghjquyet  hi dng  c6 dông 
thithng niên nàrn 2021 cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Tan Hôa; 

Cong ty Co Phan Cap nirâc Tan HOa trãn trQng thông báo den Qu cô dông ye vic chi trá 
cO lCre iiiii 2020, iiliu sau: 

1. Ten cô phiu : Cong ty Co^ phân Cp nixóc Tan Hôa 
2. Ma Chfrng khoán : THW 
3. Loi clthng khoán : Co phiêu phô thông 
4. Mnh giá : 10.000 dong 
5. T5 IV chi trã Co tñ'c : 5,9%/ mnh giá (twng duong 590 dông/ cô phiêu) 
6. Ngày chôt danh sách cô dông: Ngày 01/10/2021 
7. Thôi gian chi trä cô tfrc : Tir ngày 20/10/2021 
8. Bja diem chi trã cô tü'c 
8.1 Dôi vâi chrng khoán dd luu k: c6 dong lam thu tiic nhn cô trc ti các tO chic là 

Thành viên hxu k noi ma tài khoãn luu k. 
8.2 Doi vài chirng khoán chua luu k: 
a. Co Ong nhn ci Iá'c bang tin milt: D8 nghj mang theo giy CMND (c6 dông thay dôi 

can cuâc vui lông mang theo giây xác nhn cüa Cong an) và so chirng nhn s& hUu cô phân (doi 
vài cá nhãn) hoc giây giâi thiu/giây fly quyên (doi vi to chirc) do di Mn theo pháp luat cUa 
to chj'rc k. 

Trithng hçip cô dông üy quyn cho ngui khác nhn thay thI phãi co giây üy quyên có xác 
nhân ca ca quan thm quyên; kern theo giây CMND/CCCD và so chirng nhn s& hfru cO phân 
cüa ngLthi üy quyên; CMND/CCCD cüa ngiiñ duçcc üy quyên. 

b. Co dông n/iOn cO tfrc bang cliuyên k/zoãn theo nhfliig 1,1,i!: i/zác saw Qu' cô dong 
dang k chuyên khoân theo rnâu dinh kern (cô dông tr chju trã phi chuyên tiên) 

Luu : 
Cong ty së 1thu tri 5% thuê' thu nhap cá nhOn theo quy d/nli cz.a phOp lut. 
COng ty chi chuyên ira cô &c vào tai k-/wan dthig ten ct'a cô dOng durc hicOngquyên nhOn  cô ttc. 
Các cO dOng chu'a den n/iOn cO th'c sê' khOng duçtc tInh Mi suát. 
Lien he: 

Mci chi ti& xin lien h6 Phong KTTC Cong ty C6 phn Cp nithc Tan Hôa - S6 95 Phrn 
Hüu Chi, Phuông 12, Quân 5, TP.HCM; Diên thoti: (08) 39 557 759. Gip chi Ton Thüy Thu 
Thão vào các ngày lam vic trong tuân. 

Trân trQng./. 

Not ithan: 
- Các CO dOng cOa Cong ty; 
• HDQT, BKS (d báo cáo) 

- Luu VT. TCHC 



CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc itip - Tu do - Hnh phóc 
Máu 01 

   

GIAY UY QUYEN NH4N CO T1YC NAM 2020 

KInh gui: Cong ty ci phn Cp rnthc Tan Hôa 

Ten tôi 1à 

SO CMND: Ngày cp: .. Nai cp 

Djachi: 

Là cO^ dong cüa Cong ty c ph-an Co- ph-an Cp nuâc Tan Hôa 

Mä si hüu cô  ph n: 

So co phn s& hiu: c6 phn 

(Bang chü: ) 

Nay tôi üy quyn cho Ong/BA: 

S CMN& Ngày cap: Noi cp 

Dja chi: 

Thay rnt tôi dn lien h6 vâi Cong ty c6 phn Cp nuóc Tan HOa de^ nhn tin c6 trc närn 2020 

Thô'i hin üy quyn: tr ngày dn ngày 

Tôi xin cam doan vic Uy quyn nay là hoàn toàn tir nguyen và xin chu trách nhim ve cac van d 
phát sinh trong phm vi üy quyn theo quy djnh hin hành cia pháp lu.t Vit Nam. 

Kern theo: 
+ Ban phô to CMND (co chüng thirc) 
+ Ban phô to Giây CN SH Co phari 

ngày tháng nám 2021 
Ngwôi nhn üy quyn Ngu'ôi üy quyên 

(Ky, ghi r5 ho Mn) (Ky, ghi rö ho ten) 



CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT  NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

000 Mu 02 

GIAY YEu CAU CHUYEN KHOAN CO T1YC NAM 2020 

KInh gui: Cong ty cob  phn Cap ntró'c Tan Hôa 

Ten cO^ dông: 

CMND/GCNDKKD: Ngay cp: Nai cp: 

Din thoi lien lac: 

Dia chi 

Ma s& hiu c6̂ phn: , S6 co phn: co phAn 

S& hiru. co phn, Ong gia trj theo rnnh giá dng. 

D8 nghj Cong ty c6 phn Cp nithc Tan Hôa chuyn khoàn s6 tin c6 tirc nárn 2020 (da khu trr 

thug Thu nhp Ca nhân) vào tài khoãn sau: 

CB tãi khoãn: 

So tài khoãn: 

M& ti ngân hang: 

Tôi cam k& chju trách nhirn v8 tInh hçp pháp cüa vic chuyn khoãn và chju rni chi phi 

phát sinh tr vic thc hin chuyn khoãn (phi chuyn khoán dugc ngân hang khu tth khi tin 

vào tài khoän cOA dong). 

ngày tháng näm 2021 
Chu' tài khoãn 

(K ghi rO h9 ten- dOng dâu nêu là to chuc) 


