
Mu 07/THQ 

CONG TY CP CO DIN UONG BI-VINACOMIN CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 

S:  6A 
V/v "Thông báo v ngày clang k cui cüng" 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

 

Uóng Bi ngày 16 tháng 02 nám 2022 

THÔNG BAO 
V ngliy dãng k dui cling d thic hin quyn tham dr Di hi dng c dông 

thu'è'ng niên näm 2022 

Kinh girl: Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam 

Ten T chtrc phát hành: Cong ty CP Ca din Uông BI-Vinacomin 

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

Tri so chInh: To 13, khu 8, phithng Bc Scm, TP Uông BI-T. Quáng Ninh 

Din thoai: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358 

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chfrng khoán Vit Nam 

(VSD) ngày dãng k dui cling d 1p danh sách ngtrôi s& h&u cho chiung 
klioán sau: 

Ten chüng khoán: C phiu Cong ty CP Ca din Uông BI-Vinacomin 

Ma chirng khoán: UEM 

Loti chirng khoán: - C phiu ph thông 

Mth giá giao djch: 10.000 dng 
San giao djch: UPCOM 

Ngày däng k cui cüng: 15 tháng 3 näm 2022 

1.Ldovàmucdich: 

- Tham dr Di hi dng c dông thu?mg niên näm 2022 
A A A 2. NQ. dung cii. the: Tham dir Diii h9i dong co dong 

- T 1 thrc hin: 01 c phiu pM thông-01 quyn biu quyt. 

- ThOi gian thirc hin: Dir kin ngày 06 tháng 4 nàm 2022. 

- Dja dim thirc hin: Tri sO Cong ty C phn Ca din Uông BI- 

Vinacomin. (T 13 Khu 8, PhuOng Bäc San, TP Uông BI, Tinh Quãng Ninh). 

- Ni dung h9p: Thâo 1un và biu quy& thông qua các van dê sau: 

+ Báo cáo kêt qua san xut kinh doanh nãm 2021, k hooch näm 2022. 
+ Phixcmng an phân phEi igi nhun và chi trâ c tue näm 2021, k hoach 

n.m 2022. 

+ Báo cáo tài chInh näm 2021 da duoc kim toán. 
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+ Báo cáo cüa Hi ctng quân trj v k& qua hot dng cüa Hi dông quãn 

trj nàm 2021 và nhim vii 11am 2022. 

+ Báo cáo cüa Ban kiêm soát v hoat dng quãn l Cong ty cüa HDQT, 

Giám dc diu hành 11am 2021 vâ th.m djnh báo cáo tài chInh näm 2021. 

+ Báo cáo d xut 1ira ch9n Cong ty kim toán d kiêm toán Báo cáo tài 

chInh näm 2022 cüa Cong ty. 

+ Báo cáo chi trâ thu lao cho HDQT, BKS nàm 2021; d xut müc chi trã 

thu lao cho HDQT, BKS näm 2022. 

+ Th trInh d nghj Dai  hi chip thun thành viên HDQT dM vâi ông Lê 

Quang BInh- Thành viên Ban quán l vn cüa TKV, ngui di din phn vn cüa 

TKV tai  Cong ty. 

+ T trInh d nghj Di hOi  chip thun thành viên HDQT d& vâi ông Pham 

Van Chung- K toán tru&ng Cong ty. 

+ Bàn và quyt dnh mt s vn d khác trong khuôn kh Diu l Cong ty 

quy djnh. 

D nghj VSD 1p và gun cho Cong ty chüng tôi danh sách ngirôi s& hfru 

chfrng khoán ti ngày dáng k cuii ciing nêu trên vào dja cM sau: 
- Dja chi nhn Danh sách (bàn cirng): Cong ty CP Co din Uông BI-

Vinacomin. Dja chi: T 13, Khu 8, P Bàc Son, TP Uông BI, Tinh QuãngNinh. 

- Da chi email nhn file dit lieu: chungcdubgmail.com  

Chüng tôi cam kt nhiIng thông tin v ngtrôi s& hüu trong danh sách 

sê dirçrc sfr ding dñng mtic dIch và tuân thu các quy d!nh  cüa VSD. Cong ty 

chüng tôi sê hoàn toàn chlu trách nhim trtrrc pháp 1ut nu có vi phim. 

Noi n/ian:  
- Nhu trén; 
- SGDCK HN; 
- UBCKNN; 
-LixuKT,VT 

* Tài lieu dinh kern 
-Nghj quyêt cüa FIDQT ye vic Dai  hi dông Co dông thuäng niên näm 2022. 
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