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cÔNG TY CP CÔNG NGHIÆP 
THUONG MAI SÔNG �À 

cONG HOÅ X HOI CHn NGHIA VI�T NAM 
DÙe lâp - Ty do - Hanh phúe 

S6: 128/TB-STP 
Hà Noi, ngày 30 tháng 08 n�m 2021 

THÔNG B¢O 
(Ve ngày d��ng ký cuói cùng �e thyc hiÇn trå có túc n�m 2020 báng tiên) 

o:0500 

CON 

NG Kinh güi: - Trung tâm Luru ký Chúng khoán Vi�th 

- So Giao dËch Chúng khoán Hà NÙi 

Tên TCPH: CÔNG TY CO PHÀN cÔNG NGHI�P THUONG MAI SÔNG �À 

Tên giao dich: SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY 

Try so chinh: Phuròng Yên Nghfa, qun Hà �ông, Hà NÙi 

Diên thogi: (84.024) 33828440/33521290 

Chúng tôi thông báo �¿n Trung tâm Luu ký Chúng khoán ViÇt Nam (VSD) ngày 
�ang ký cuôi cùng �e lp danh sách nguoi so hïu cho chúng khoán sau: 

Ten chúng khoán: Co phiéu Công ty cô phàn Công nghiÇp Thuong M�i Sông Dà 

Mã chúng khoán: STP 

Loai chéng khoán: Cô phiêu phô thông 

Mênh giá giao dËch: 10.000 �ông 

Sàn giao dËch: HNX 

Ngày d�ng ký cuói cùng: 22/09/2021 

1. Lý do và måc dích 

- Trá co túc n�m 2020 b�ng tiên 

2. Noi dung cy thÃ 

- Ty le thuc hiÇn: 8%/cô phi¿u (01 cô phiéu duge nhn 800 �Óng) 

- ThÝi gian thåc hiÇn: 11/10/2021 

- Dia �iêm thåc hiÇn: 
+�Ñi vÛi chéng khoán luu ký: Nguoi sò hïu làm thù tyc nhn cô téc t¡i các 

Thành viên luru ký noi mo tài khoàn lru ký. 

+Doi vói chúng khoán chura luu ký: Nguoi sò hïu làm thù tye nhân cô tuúc tai 
Công ty co phàn Công nghiÇp Thurong mai Sông �à s6 41, duròng Quyét Tháng, phuòng 
Yen Nghïa, qun Hà �ông, Hà NÙi (vào các ngày làm viÇc trong tuan tit that hai �én 

thit sáu) bát �àu tië ngày 11/10/2021 và xuát trinh Chéng minh nhân dân/C�n cuóc công 
dân. 

Dê ngh/ VSD lp và güi cho Công ty chúng tôi danh sách nguði sö hïu chúng 

khoán t¡i ngày ��ng ký cuôi cùng nêu trên vào �ja chi sau: 



- Dja chi nhn Danh sách (bàn cúng): Công ty cô phân Công nghiÇp Thuong m¡iSong Dà so 41, duong Quyét Tháng, phuÝng Yên Ngh)a, qun Hà �ông, Hà NÙi. 
- Dia chi email nhn file dï liÇu: quynhsd@gmail.com 
Chúng tôi cam kêt nhïng thông tin vê nguöi sÛ hïu trong danh sách së dugc su 

dung dúng måc �ich và tuân thç các quy �Ënh cça VSD. Công ty chúng tôi së hoàn toàn 
chiu trách nhiÇm truóc pháp luât nêu có vi ph¡m. 

s70. 
NOoi nhân 

- Nhu K/gui; 

- UBCKNN (Báo cáo): 
- Luu VT, HÐQT 
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-

*Tài liêu dinh kèm: 
- NghË quyêt �¡i hÙi �ông có �ông thuòng niên sÑ 01/2021/NQ-�HÐCÐ ngày 22/04/2021; Nghi quyêt HÙi �ông quàn trË sô .fZK.INQ-HÐQT ngày 30/08/2021. 


