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S: 55 /CV-TCT 
V/v thông báo thay dô'i thô'i gian tá chc 

DHDCD thw&ng niên nám 2021 

Ha N5i, ngày 2j tháng 5 náin 2021 

KInE gfxi: - TJy ban Chtmg khoán Nba rnrâc 
- Si Giao djeh Chrng khoán Ha Ni 

- Trung Tam Luu k Chirng khoán 

Dông k/giri: - Các Co dông cüa Tong Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Lô'i du tiên, Tng Cong ty L.p may Vit Nam - CTCP xin g11i dn các Qu Ca 
quan va Qu C dông 1i chào trân tr9ng! 

Thea k hoach, Dai hi dng c dông thuàng niên nàm 2021 cüa Tng cong ty 
Lp may Vit Nam - CTCP s duçic t chüc vào ngày 27/5/2021, vfri so luçmg cO dông 
theo Danh sách tng hçip nguii sô hüu chirng khoán do Trung tam Lixu k Chcrng 
khoán (VSD) cung cp ti ngày däng k cui cCing 27/4/202 1 là 283 c diông. Trên Ca 
sô do, ngày 06/5/2021, Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP dà tin hành gri 
Thông báo mi h9p DHDCE) tri các c dOng trong Danh sách và dang tãi các tài lieu 
lien quan len Website T6ng Cong ty theo dung các quy djnh hin hành. 

Tuy nliiên, tnxác sir büng phát tr lai  ciXa dcrt dich Covid-19 lan thir 4 ti Vit 
Nam vO'i nhttng din bin phirc tp khi xut hin da djch, da ngun lay và da bik 
chiing, dà lay lan ra rt nhiu tinhlthành ph cüa Ca nuc, do 4y, nh&m dam bào 
quyn loi cüng nhu dam bào an toàn cho các c dông, dng thai gOp phn vào cong 
tác phèng chng dich Covid-19 vi an ton, sirc khOe cüa cã cong dng và x hi, Hi 
dng quàn frj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP dã thông qua vic thay di thai 
gian t chác Dai  hôi dng c dOng thuông niên nàm 2021 cüa Tng cOng ty Lp may 
VietNam- CTCPnhusau: 

+ Thai gian th chirc DHDCD (theo k hoch ban du): Tr 08h00 ngày 27/5/202 1. 

+ Thai gian t chirc DBDCD (sau thay di): Tr 08h00 ngày 29/6/2021. 

+ GiU nguyen ngày dang k cuôi cingiNgay ch& danh sách cô dOng Co quyn 

tham du DHDCD thung niên näm 2021 là ngày 27/4/2021. 

Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP xin thOng báo d các Qu Ca quan và 
các Qu cô dOng dUçYC bitt. 

Tran tr9ng, 
TONG CONG TYL MAYVI NAM-CTCP 

Noi nhân  
- Nhu trn; 
- HQi dng quãn tn; 
- Cong bô thông tin; 
- Liru VTLT, HDQT. 
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