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THÔNG BAO 
• A A A A A A Tr.çu tp Du h9i dong co dong thtro'ng men nam 2022 

A Z A •A A Cong ty Co phan Co dien  Uong Bi -Vrnacomin 

KInh gfri: Các c dông Cong ty C phn Co din Uông Bi - 
Vinacomin 

Can cü Diu 1 hot dng Cong ty C phn ca din Uông BI —Vinacomin 
Hi dông quãn trj Cong ty Co phn Ca din Uông Bj - Vinacomin thông báo 

triu tp Di hi cô dông thithng niên 2022 nhu sau: 

1. Thành phn tham dii Di hi: Các c dông cüa Cong ty theo danh sách 
chôt ngày 15/3/2022 do Trung tam km k chirng khoán Vit Nam cung cap hoc 
nhUng ngithi ducic cO dOng cüa Cong ty üy quyên tham dir hqp l. 

2. Thoi gian : 8h 30' ngày 06 tháng 4 näm 2022. 

3. Da dim : Ti Cong ty C phn ca din Uông BI -Vinacomin, t 13, Khu 
8 phuing Bäc San, Thânh phô Uông Bi, Tinh Quãng Ninh. 

(Danh sách c ctông có quyn tham dt Dgi h5i dng c4 dông thzthng niên 
nám 2022 dztctc chót vào ngày 15 tháng 3 nàm 2022 do Trung tam hcu k3 ch&ng 
khoán Vit Nam cap) 

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

(1)- Thông qua Báo cáo kt qua san xut kinh doanh näm 2021; K hoach 
nám 2022. 

(2)- Thông qua phrang an phãn ph& lçii nhun và chi trâ c tüc näm 2021, k 
hoach nàm 2022. 

(3)- Thông qua Báo cáo chi trã thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty nãm 2021; 
Phuang an chi trá thu lao cho HDQT, BKS näm 2022. 

(4)- Thông qua Báo cáo tâi chInh näm 2021 và báo cáo Kiêm toán. 

(5)- Thông qua Báo cáo cUa HDQT v kt qua hott dng cüa HDQT näm 
2021, nhim vi nàm 2022. 

(6)- Thông qua Báo cáo cUa Ban kim soát v& hoit dng quán i Cong ty cüa 
HDQT, Giám doe diêu hành näm 2021 Va báo cáo thâm djnh Báo cáo tài chInh 
näm 2021. 

(7)- Thông qua Báo cáo d xut 11ra chçn Cong ty kim toán d kim toán Báo 
cáo tài chInh nàm 2022 cüa Cong ty. 



(8)- Thông qua Báo cáo cüa HDQT ye vic dé nghj chap thun thành viên 
HDQT dôi vâi Ong Lê Quang BInh - Truông Ban, thành viên Ban quân i von cüa 
TKV. 

(9) Thông qua Báo cáo cüa HDQT v vic d nghj chAp thun thành viên 
HDQT dôi vth Ong Ph.m Van Chung - Kê toán tru&ng cong ty. 

(10)- Bàn và quyt djnh mt s vAn d khác trong khuôn khô Diu 1 Cong ty quy 
dnh. 

5. Bang k tham dir Bai hi: 
+ C dông nhn duqc thông báo nay, d nghj gi:ri giAy xác nhn tham dir Di 

hi dng c dông thix?ng niên näm 2022 v Cong ty truOc 16 h ngày 04 tháng 4 
näm 2022. 

+ C dOng dang k có th b&ng fax hoc din thoai, nhtrng khi dn dir Dai 
hi xin vui lông mang theo CMND/CCCD, giAy üy quyn (nêu là ngixêri di.rç7c üy 
quyên dir h9p). 

Ngoài chucmg trmnh nêu trên, các c dông có th trrc tip dn van phông 
Cong ty dê nhn hoc tãi mâu giây xác nhn; mâu giây üy quyên tham dir Dti hi 
và tham kháo tài lieu hçp trên ctja chi website cüa Cong ty (http//codienuongbi.vn). 
Co dông có quyên kiên nghj các van dê bang van bàn, gui ye Cong ty tnthc ngày to 
chüc Di hi It nhât là 03 ngày. 

Trân trçng kInh báo! 

6. Tài 1iu gü'i kern thông báo nay gm: 
-Mu giAy xác nhQn tham dr Di hi; Mu giAy üy quyn dir hçp. 
(Thông báo nay thay cho giAy mô'i) 

Ghichá:  
• S din thoai: 0203 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ong Chung, Thu k 

HDQT) 
• S fax: 0203 3854 358. 

TM. HO! BONG QUAN TRI 
No'in1zn: 

- Tp doàn 1KV (b/c); 
- Thành vién I-IDQT, BKS; 
- Các c6 dông; 
-Ltru : Thixk'HDQT,VP. 

Ghi chá: Co dông ur chi trO cdc chiphián, ô, di 19i và các chi phi cá nhân khdc khi dn dyDsi  h3i 
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