
sk/I2_5  I TB-CDUB Dc 1p - Ti, do - Hnh phüc 
V/v "Thông báo v ngày dang k cui cing" 

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nàrn 2021 

THÔNG BAO 

(V ngày dãng k cui cñng d thiyc hin quyn thanh toán c tñ'c bng tin) 

KInh gfri: Trung tam Liru k Chü'ng khoán Vit Nam 

Ten To chirc phát hành: Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 

Ten giao djch: Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 

Tri s chInh: T 13, khu 8, phiimg Bäc San, TP Uông BI-T. Quãng Ninh 

Din thoi: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358 

Chiing tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chü'ng khoán Vit Nam 

(VSD) ngày dãng k cui cñng dê 1p danh sách nguôi s& hüu cho chfrng 

khoán sau: 
Ten chi'mg khoán: C phi&i Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 

Ma chüng khoán: UEM 

Loai chüng khoán: - C phiu ph thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng 

San giao djch: UPCOM 

Ngày dàng k cui cñng: 12 tháng 5 nám 2021 

1. 14 do và miic dich 

- Chi trã c trc nàm 2020 bang tin; 

2. Ni dung ct the: 

- Chi trà c t11c nàm 2020 bang tin 

- T lê thuc hin: 

+ Di v9i c phiu ph thông: 10%/co phiu ( 01 c phiu duçc nhn 

1.000 dng) 
- Ngày thanh toán: 26 tháng 5 näm 2021 

- Dja diem thic hin: 
+ Di vi chirng khoán hru ks': Ngi.thi si hu lam thi'i tc nh.n c tCrc tai 

các Thành vien luu k ncii ma tài khoãn lini k. 
+ DM vói chüng khoán chixa liru k: Ngi.rñ sO hCtu lam thO t1ic nhn c t1rc 

ti phông K toán-thOng kê-tài chInh Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 

CO 

Mu 07/THQ 

CONG TV CP C DIN UONG Bi-VINACOMIN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
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NG1XcftftI DI1N PHAP LUAT 
hirIçho ten, dong dáu) 

CONGT 
A 

Co HAN 

CaDt 

(vao các ngày lam vic trong tucn) b.t du tir ngày 26 tháng 5 näm 2021 và xut 

trInh chüng minh nhân dan. 
D nghj VSD 1p và gfri cho Cong ty chóng tôi danh sách ngtthi s& hun 

chfrng khoán tii ngày dãng k cui cüng nêu trên vào da chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (ban cirng): Cong ty CP Co din Uông BI- 

Vinacomin. Dja chi T 13, Khu 8, P Bc San, TP Uông BI, Tinh Quãng Ninh 

- Dja chi email nhn file dI lieu: 
chungcdubgmai1.COm  

Chuing tôi cam kt nh&ng thông tin v ngtrô'i s& h&u trong danh sách 

sé thrçc sfr diing dung miic dIch Va tuân thu các quy d!nh cüa VSD. Cong ty 

chüng tôi sé hoàn toàn chju trách nhim trir&c pháp Iut nu có vi phm. 

No'i ii Ii Iiz: 
- Nhtr kInh gCri; 
- SGDCK UN; 
- UBCKNN; 
- Liru KT, VT. 

* Tài lieu din/i kern 
-Nghj quyêt d?i hi dông Co dông tai Dai hi dông cô dông thithng niên 2021 
vic chi trâ cô trc nàm 2020. 
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