
TCTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN 

CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN  

 

Số 06/2022/CBTT -SGĐX 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

----------o0o---------- 

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 05  năm 2022 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

Kính gửi: -    Ủy Ban Chứng khoán nhà nước 

 -     Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Mã chứng khoán : BSD 

Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ,Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.  

Điện thoại : 024.3884 0392          Fax: 024.3886 5188 

Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty 

Loại thông tin công bố : □ Định kỳ  □Bất thường  □24h   □Theo yêu cầu 

Nội dung CBTT : - Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT về thời gian chi trả cổ tức năm 

2021. Cụ thể: 

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/06/2022 

- Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Ngày 15/07/2022 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 

1.000 đồng) 

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: 

http://www.saigondongxuan.com.vn/ 

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

 

Tài liệu đính kèm:  

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT 

- Thông báo chốt DS cổ đông  

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

http://www.saigondongxuan.com.vn/
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Sii \5DA22INQ-HEQT Hd nQi, ngdy 23 thdng 05 ndm 2022

NGHI qUvfr coa HQr DoNG QUAN rRI
c0lc ry cO pHAN BrA, Ruqu sAr cdx DONc xuAN

- Cdn ab Ludt Doanh nghiQp 2020;

- Cdn crh Diiu t€ t6 ch*c hoqt it$ng ctia Cdng ty CA phAn Bia, Rttqu Sdi Gdn - E6ngXtdn;

- Cdn crivdo Nshl quydt sii OI|ZOZZIW}-DHECE cria DHDCE thudng niAn ndm 2021;

- Cdn cu vdo BiAn bdn kiiim phi€u Phidu liiy !, kihn HEQT sii OI/ZOZZIA&-HDOT ngdy 2j
thdng 05 ndm 2022

QUvfr NGHI

Eidu 1: PhO duyQt 56 tay phdn quy€n 6p dpng tai C6ng ty C6 phAn Bia, Rugu Sii Gdn -
DOng Xudn (C6 tni 1i0u tlinh kdm). Thoi gian 6p dpng: Ttr ngiy 3CI10512022.

Di6u 2: PhO duyQt thsi di6m vn E 10 chi ri cO tr:c nLm2021. b[ng ti6n m[t. Cu th6:

'- Thoi gian chSt danh s6ch c6 d6ng: Ngly 15t06t2022

Thdi gian chi tri c6 tric ndm202l: Ngiy 15t0712022

- Tli l0 chi trf, c6 tftc theo Nghi quytit DHDCD thudmg ni6n n[m 2022:
ptii vdi.cO phi6u: l}%tcfriphitiu ( 01c6,phi6u ducv. c nhdn 1.000 ddng)

,

1. Nghi quytit niy c6 hiQu luc kli tu ngny ki.

2. C6c Thanh vi€n Hgi d6ng quin ti, Gi6m tt6c, Ph6 gi6m d6c C6ng W, citcchric danh

quan $, di0u hanh cria COng ty, citc dsn vi, cri nhfln li6n quan cd trdch nhi$m chri

tl0ng tii chtic rii6n k*rai thuc hiQn nhimg nQi dung du-o. c n6u tong Nehi quyiSt; ddng

thoi, kitim tra, giiim sdt viQc thUc hiQn Nghi quyet theo chfc n6ng, nhiqm vp./.

QUAN TRI
Noi nhin:

-

- Nhu Di6u 3

- Lru TK.HDQT
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Mẫu 07/THQ 

TCTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN 

CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:07/2022/TB-SGĐX  

V/v: TB chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 
 

 Hà nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) 

 

Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  

 

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 

Địa chỉ giao dịch: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.3884 0392                        Fax: 04.3886 5188  

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 

Mã chứng khoán:  BSD 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 01 cổ phiếu    

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022 

1. Lý do và mục đích:  

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021  

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền: 

- Tỷ lệ thực hiện: 

Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

- Ngày thanh toán: ngày 15/07/2022 

- Địa điểm thực hiện: 
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+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các 

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ trả cổ tức bằng chuyển khoản đối với 

các cổ đông đã đăng ký tài khoản tại Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. 

Kính đề nghị các cổ đông kiểm tra và cập nhật lại tài khoản của mình tại Công ty (trong 

trường hợp có thay đổi). Hoặc người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính 

– Kế toán Công ty tại khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội (vào các ngày 

làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân. 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán 

tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng 

Xuân, Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lananh.dx.sbc@gmail.com  

     Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng 

đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- SGDCK Hà nội; 

- UBCKNN, 

- Web: http://www.saigondongxuan.com.vn/ 

- Lưu VT, TK Công ty. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

(chữ ký, họ tên, đóng dấu) 
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