
 
                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
                                                          

                                                          Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2014 
 

        Số : 23  /2014/TB 
 

THÔNG BÁO 
(Về ngày ñăng ký cuối cùng ñể thực hiện quyền 

lấy ý kiến cổ ñông bằng văn bản) 
 

Kính gửi:  - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam 
    - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội 

 

Tên TCPH  : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 

Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP 

Trụ sở chính  : Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương. 

Điện thoại  : 0650.3749080    ;    Fax: 0650.3749287 

Sàn giao dịch  : HNX 

 

Xin thông báo ñến Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày ñăng 
ký cuối cùng cho chứng khoán như sau : 

Tên chứng khoán   : Cổ phiếu Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp 

Mã chứng khoán  : NHC 

Mã ISIN   : VN000000NHC8 

Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông  

Mệnh giá   : 10.000 ñồng Việt Nam 

Ngày ñăng ký cuối cùng :  01/07/2014 

 
Đồng thời ñề nghị Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam lập và gửi cho Công    
ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên. 
Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhihiep_company@yahoo.com.vn 

1. Lý do và mục ñích: 

− Lấy ý kiến Cổ ñông bằng văn bản, theo tinh thần Nghị quyết bất thường của 
HĐQT công ty số 21/NK04/NQ-HĐQT. 

2. Nội dung cụ thể: 

Lấy ý kiến Cổ ñông bằng văn bản, theo tinh thần Nghị quyết bất thường của 
HĐQT công ty số 21/NK04/NQ-HĐQT. 

− Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. 

− Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Từ ngày 09/07/2014 ñến ngày 25/07/2014. 



− Địa ñiểm tổ chức thực hiện gửi và nhận thư phản hồi lấy ý kiến tại Công ty Cổ 
phần Gạch Ngói Nhị Hiệp. Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

− Nội dung lấy ý kiến: 

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

2. Sửa ñổi khoản 1 ñiều 3 của bảng ñiều lệ công ty ñược ban hành ngày 27 tháng 4  
năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty. 

3. Ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quí 3/2014 ñể 
chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế ñộ mất việc làm 
cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy ñịnh của pháp 
luật hiện hành. 
 
Tài liệu, hồ sơ liên quan ñến nội dung lấy ý kiến Cổ ñông ñược ñăng tải tại 

website của công ty: www.gachngoinhihiep.com. 
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ ñược sử 
dụng ñúng mục ñích và tuân thủ các quy ñịnh của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. 

 

 

 

         Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: 

                                  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 
 

(Đã ký) 
 
 

NGUYỄN NGỌC NUI 

 


