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CHI NHÁNH TAI TP.HÓ CHÍ MINH 

só: 384 TB-CNVSD TP.HO Chi Minh, ngày oR tháng 03näm2D2 

THÔNG BÁO 
(vÁ ngày d�ng ký cuói cùng và xác nhn danh sách ngwöi sÝ hïu chúng khoán) 

Kính gri: So Giao dich Chérng khoán Hà NÙi 

Các Thành viên Luu ký 

Trung tâm Luu ký Chúng khoán ViÇt Nam Chi nhánh t¡i TP. Hô Chí 

Minh (CNVSD) thông báo vê ngày d�ng ký cuôi cùng nhu sau: 

Tên To chúc phát hành: CTCP Tp Doàn Alpha Seven 
Tên chung khoán: Cô phi¿u CTCP Tp Doàn Alpha Seven. 

Mã chúng khoán: DL1 

Ma ISIN: VNO00000DL14 

Sàn giao dËch: HNX 

Logi chúng khoán: Cô phiêu phÑ thông 
MÇnh giá giao dËch: 10.000 dông 

Ngày d�ng ký cuoi cùng: 24/03/2022 
Lý do và måc �ích: Thc hiÇn tham dy DHÐCÐ throng niên n�m 2022 

- Ty lÇ thurc hiÇn: 1:1 (1 cô phieu - 1 quyên biêu quyêt) 
- Thoi gian thuc hiÇn: Trong tháng 04/2022 

-Dia diem thyc hiÇn: Lô 13-6, duòng N2, khu công nghÇ cao, phuong T�ng 
Nhon Phú A, thành phô Thù �úc, TP. Hô Chi Minh 

Noi dung hÍp: 
Báo cáo tinh hinh ho¡t dÙng cça HÐQT n�m 2021, chiên lugc cça Công 

ty n�m 2022; 

Báo cáo kêt quà sán xuât kinh doanh cça Ban Tông giám �ôc n�m 2021 

và kê ho¡ch kinh doanh n�m 2022; 
*Báo cáo thâm tra hoat �Ùng sån xuât kinh doanh n�m 2021 cça Ban kiÃm 

soát; 
MÙt sô vân �ë khác thuÙc thâm quyên quyêt dËnh cça �HÐCÐ. 

Dê nghi TVLK �ôi chiêu thông tin nguroi sÝ hïu chéng khoán trong Danh 
sách do VSD lâp và gii duÛi d¡ng chúng të diÇn të vói thông tin do TVLK dang 
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dông thoi gëi cho VSD Thông báo xác nhân (Mâu 03/THQ) duói d¡ng 

chung tù diÇn të �Ã xác nhn châp thun ho·c không châp thuân các thông tin 

trong Danh sách (�Ñi vói các TVLK chua hoàn t¥t viÇc kêt noi ho·c bË ng�t kêt 

noi cong giao tiép diÇn t/cóng giao tiép tryc tuyén vói VSD, dê nghi gii Thông 
báo xác nhân qua email có g�n chï ký só vào �Ëa chi cça VSD). Truong hãp 
không châp thun do có sai sót ho·c sai lÇch sÑ liÇu, TVLK phài gëi thêm vän bàn 

cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót ho·c sai lÇch và phói hop vÛi VSD �iêu 
chinh. 

Thoi han giri Thông báo xác nhn: Chm nhât vào 10h30 ngày 

28/03/2022. 
Truong hgp TVLK gi Thông báo xác nhn ch¡m so vÛi thÝi gian quy dËnh 

nêu trên, VSD sê coi danh sách do VSD cung câp cho TVLK là chính xác và dä 

dugc TVLK xác nhn. Truong hop phát sinh tranh châp hoãc gây thiÇt h¡i cho 
nguroi sÝ hïu, TVLK së phäi chju hoàn toàn trách nhiÇm �ôi vÛi các tranh châp 
ho·c thiÇt h¡i phát sinh cho nguoi sß hïu. 

Dê nghi các TVLK thông báo �ày dç, chi tiêt nÙi dung cça thôong báo này 
dên ting nhà dâu tu luu ký chéng khoán nêu trên t¡i TVLK chm nh¥t trong vong 
03 ngày làm viÇc kê tir ngày ghi trên thông báo cça VSD. a 

Noi nhan: GIAMDOC CHI NHÁNH 
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