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THÔNG BAO 
A A A A A n A Triçu tip Du h9i dong co dong thu'o'ng men nam 2021 

A A A •A A Cong ty Co phan Co thçn Uong Bi -Vinacornin 

9 P A A A A A A A Kinh gui: Cac co dong Cong ty Co phan Cr diçn Uong Bi - 
Yin acorn in 

Can cr Diêu 1 hot dng Cong ty Co phn co din Uông BI —Vinacomin 
Hi dông quán trj Cong ty Co phân cci din Uông BI - Vinacomin thông báo 

triu tp Dai  hi cô dông thi.thng niên 2021 nhu sau: 
A A. I A 9 A P 1. Thanh phan tham dir Dui h9i : Cac Co dong cua Cong ty theo danh sach 

chôt ngày 09/4/2021 do Trung tam luu k chi'mg khoán Vit Nam cung cap 
hoc nhftng ngithi duqc cô dông cüa Cong ty üy quyên tham dir hqp 1. 

2. Thô'i gian: 8h 30' ngày 27 tháng 4 nàm 2021. 

3. Da diem : Tti Cong ty Co phn cd din Uông BI -Vinacomin, t 13, Khu 8 
phthng Bäc San, Thành phô Uông BI, Tinh Quãng Ninh. 

(Danh sách cd dông Co quyê'n tham dr Dgi hç51 dng cd dóng thithng niên näm 
2021 du'cic chót vào ngày 09 tháng 4 nàm 2021 do trung tam liru /g ching khoán 
Vit Nam cap) 

4. Ni dung J3ii hi: Thão 1un và thông qua các vn d sau: 

(1)- Thông qua Báo cáo kêt qua san xut kinh doanh näm 2020; K hoach näm 
2021. 

(2)- Thông qua phuang an phân phi lcii nhun và chi trá c trc näm 2020, k 
hoach näm 2021. 

(3)- Thông qua Báo cáo chi trá thfi lao cüa HDQT, BKS Cong ty näm 2020; 
Phuang an chi trã thu lao cho HDQT, BKS näm 2021. 

(4)- Thông qua Báo cáo tài chInh nàm 2020 và báo cáo Kim toán. 

(5)- Thông qua Báo cáo cüa HDQT v k& qua hoat dng cüa HDQT nàm 2020, 
nhiêm vu näm 2021. 

(6)- Thông qua Báo cáo ciia Ban kim soát v boat dng quãn l Cong ty cüa 
HDQT, Giám doe diêu hành nàm 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài chInh näm 
2020. 

(7)- Thông qua Báo cáo d xuât 111a ch9n Cong ty kim toán d kim toán Báo 
cáo tài chinh näm 2021 cüa Cong ty. 



TM. HQIBONG QUANTRJ 
HU TICH 

üî Hng Quang 

(8)- Quyt dlnh  sira dti Diu 1 t chi'rc và hot dng cüa Cong ty. 

(9) Phê duyt quy ch quãn trj ni b; quy ch hot dng Hi dng quãn trj, Ban 
kiêm soát Cong ty. 

(10)- Bàn và quyt djnh mt s v.n d khác trong khuôn kh Diu 1 Cong ty quy 
djnh. 

5. Bang k tham dir Bi hi: 
+ C dông nhn &rçlc thông báo nay, dê nghj gi:ri giây xác nhn tham dr Di 

hi dông cô dông thithng niên nàm 2021 ye Cong ty tnrâc 16 h ngày 26 tháng 4 nãm 
2021 

+ C dông dàng k có th bang fax hoc din thoi, nhung khi den dir Di hi 
xin vui lông mang theo CMND/CCCD, giây üy quyên (neu là ngithi duçic üy quyên 
dr h9p). 

Ngoãi chucing trInh nêu trên, các c dông có th tr1rc tip dn van phông Cong 
ty dê nhn hoc tãi mâu giây xác nhn; rnu giây üy quyên tham dr Dai  hi và tham 
kháo tãi 1iu h9p trên dja chi website cüa Cong ty (http//codienuongbi.vn). Co dông 
có quyên kiên nghj các van dê bang van ban, gui ye Cong ty truc ngây to chirc Dii 
htiItnhâtlà03 ngày. 

Trân trçng kInh báo! 

7. Tài 1iu gfri kern thông báo nay gm: 
-Mu giy xác nhn tham dir Dai  hi; Mu giây üy quyên dir hop. 
(Thông báo nay thay cho giy mbi) 

Gui c/ia:  
• S diên thoi: 0203 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ong Chung, Thu k 

HDQT) 
• S fax : 0203 3854 358. 

Noi nhçin: 
- Tp doàn TKV (b/c); 
- Thành viên HDQT, BKS; 
- Các c dông; 
- Li.ru : Thu k HDQT, VP. 

Ghi chá: C dông ir chi Ira cdc chi phi an, ó', di lçzi và các chi phi cá nhân khdc khi dn dy' Dgi hOi 



CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p - Tir do -  Hinh phác 

Ngay tháng 4 näm 2021 

GIAY XAC NHN 

Tham dt Dgi hç31 dô'ng cd dông thw&ng niên 2021 
Cong ty Co phán cc' din UOng Bi - Vinacomin 

KInh gui: Ban T chirc D?i  hi ctng c dông 

Ten c dong (hotc c1ti din t chirc):  

Dia chi:  

S6 CMNDICCCD Ngay cp Nui cap:  
(Hoc) S giy chirng nhn dang k kinh doanh:  

do cp ngày tháng närn  

Din thoai: Fax Email  

Ma s c dong:  

S& hfru:  c phn ph thông 

Toil Chüng tôi d nhn thrçc thông báo triu tp Di hi dng c dông thix?ng niên 2021, 
Cong ty cô phân cc' din Uong BI -Vinacomin, nay xác nhn: 

TRIIC TIEP THAM DU DAI HQI 

• UY QUYEN CHO NGIfI DAI DIEN THAM DIX DAI HQI 0 

(Co giy u' quyn kern theo) 

• KHONG THAM DIX JJAI HOI 0 

Trân tr9ng thông báo d Ban t chCrc Dai  hi dng c dông biEt và tng hcrp.l. 

Chü'kcüacdông 

(Dóng dâTu nëu là c6 dOng pháp nhân) 

* Ghi chü: 
- D nghj qu vf c dông dánh dO'u (x) vào ô tuv'ng &ng 
- Nêu uj quyên cho ngzthi khác dir, xin vui lông gi kern theo Gidy uj quyên cho Cong ty 
- Gidy xác nhan du'çTc gt'i ye Van phông C'Ong ty Co phân Cci dicn UOng Bi- Vinacornin (To 13, khu 8, 
Phw&ng Bãc San, TP Uong RI, Tinh QuOng Ninh) triró'c 16h ngày 26 tháng 4 nOm 2021. 



CONG HOA xA HØI CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p — Ti do — Hnh phüc 

GIAY UY QUYEN D'BiI HO! BONG CO BONG NAM 2021 
CONG TY CP C€1 BIN UONG B! - VINACOMIN 

Chüng tôi là nhüng c dông cüa Cong ty c ph.n ca din Uông BI - 
Vinacomin, gôm nhCtng ngithi có ten sau day: 

TT 119 vA TEN 
sO 

CMND/CCCD 
NGAY CAP 

sOcOPHANs( 
HUU 

TONG CONG (x) (x) 

Tng s c phn ma chüng tôi s& hüu là:  c phn, b.ng % vn 
diêu l cüa Cong ty. 

Nay chüng tôi thông nhât üy quyên cho Ong (Ba):  

S CMND  

dixçic sir diing s c phn cüa chüng tôi d tham dir, biu quyt và bu cü 
tai Dai hi dông cô dông thumg nien näm 2021 cüa Cong ty. 

Th?ñ han  üy quyên có giá trj den hêt ngày 27 tháng 4 näm 2021. 
Ch(mg tôi xin chju trách nhim trux9c pháp lut ye vic üy quyên nay và 

nhât trI k ten xác nhn dual day (K và ghi rô h9 ten). 

Ngu*i üy quyn Ngu'ôi du'çrc üy quyn 
(Kg, ghi rô hç ten) (Kg, ghi r hç ten) 
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