
Mh 07/THQ 

CONG TY CP C DIN UONG BI-VINACOMIN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 

S:  Ø'9  / TB-CDUB Dc Ip - Ti, do - Hinh phIic 
V/v "Thông báo v ngày dang k cuéi cüng" 

THÔNG BAO 
(V ngày dáng k cui cñng d thiic hin quyn thanh toán cô tfrc bang tin) 

KInh gfri: Trung tam Lu'u k Chu'ng khoán Vit Nam 

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

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

Trii s& chInh: T 13, khu 8, phuô'ng Bäc Son, TP Uông BI-T. Quâng Ninh 

Dinthoai: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358 

Chüng tôi thông báo den Trung tam Lu'u k ChIrng khoán Vit Nam 

(VSD) ngày dáng k cui cñng d p danh sách ngu'ôi s& hfi'u cho chü'ng 

khoán sau: 
Ten chirng khoán: C phiu Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 

Ma chirng khoán: UEM 

Loai chi'rng khoán: - C phiu ph thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng 

San giao djch: UPCOM 

Ngày däng ki cuM cüng: 26 tháng 5 nám 2021 

1. L do Va muc dIch: 

- Chi trà c tiirc nàm 2020 bang tin; 
X 

2. NQI dung cii the: 

- Chi trâ c tirc nàm 2020 bang tin 

- T lé thirc hin: 
+ Dêi vài c phiu ph thông: 10%/c phiu ( 01 c phiu duvc nl4n 

1.000 dng) 
- Ngày thanh toán: 07 tháng 6 nàm 2021 

-Djadiêmthirchin: 
+ Di vci chirng khoán km k: Nguii s& hüu lam thu tiic nhn c trc tai 

các Thành viên km k noi ma tài khoân lixu k2. 

+ Di vOi chmg Idoán chua h.ru k: Nguôi s& hCru lam thu ti1c nhn c t1rc 

tai phông K toán-tMng kê-tài chInh Cong ty CP Co din Uông BI-Vinacomin 
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Quáng Ninh, ngày 12 tháng 5 näm 2021 



NGIJ'IiAI DIN PHAP LUAT 
ten, dóng du) 

CONG 
CPH'N 

*CODIE * 

c) 
T an Tun 

(vao các ngày lam vic trong tun) b.t d.0 tir ngày 07 tháng 6 näm 2021 và xut 

trInh chüng minh nhân dan. 

JJ nghj VSD Ip và gui cho Cong ty chñng tôi danh sách nguri s& hfru 

chfrng khoán ti ngày dáng k cui cñng nêu trên vào dja chi sau: 

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

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

- Dja chi email nhn file dtr lieu: chungcdubgmail.com  

ChiIng tôi cam kt nhfrng thông tin v ngu'ô'i s& hilu trong danh sách 

së du'qc sü' diing thing mile dIch và tuân thu các quy dnh ella VSD. Cong ty 

chllng tôi s hoàn toàn chju trách nhim truó'c pháp Iut nu có vi phm. 

No'i ,zhln: 
- Nhu kmnh gCri; 
- SGDCK FIN; 
- UBCKNN; 
- Ltru KT, VT. 

TY 
AN 

JONGBI 
3MIN * Tài lieu ctmnh kèni 

-Nghj quyêt dai  hi dông cô dông ti Dai  hi dông cô dông thu?ng niên 2021 v 

viêc chi trá cô ti'rc nan-i 2020. 
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