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CONGHOAXAHQINGHJAVIçTNAfSII
Dc Ip — Tr do — Htnh phñc
Cdiii Phá, ngày,26thang 3 nãm 2020

THÔNG BAO
ye vic mM h9p Dai hi dug c dông thirông niên 11am 2020
K.mnh giri: Các Qu vj c dông Cong ty c phAn Than CQc Sáu -Vinacomin.
HOi dng quân frj Cong ty cphAn Than Coc Sáu-Vinacomin iran tr9ng thông báo và kInh
mM Qu vj cô dông tói dir Di hi dông cO dông thixMig then nm 2020.
1. Thô'i gian: Vào hi 08 giO' 00 phUt, ngây 15 tháng 4 nAm 2020 (Thi'r hi).
2. Dja dim: Tui Hi trtrng tng 7-Van phông Cdng ty c ph.n Than CQc Sáu - Vinacomin.
Phu&ng Cam Phü — Thàrih phô Cam Phã - Tinh Qung Ninh.
3. Thành phn tham diy
Các c6 dông cO ten frong danh sách sâ htru c phn cUa Cong ty ti thM dim ch& danh
sách ngày 03/3/2020) do Trung tam hru k chrng khoán Vit Nam cap cho Cong ty. Co dông
không den d có the u' quyên cho ngii&i khác và vic uST quyên phãi dixqc 1p thành vn ban
theo mâu cüa Cong ty.
4. Ni dung Di hi
Thão lun và biu quyt thông qua các vn d sau
- Báo cáo kt qua SXKD näm 2019 và k hoch SXKD nim 2020.
- Báo cáo tài chInh dâ dirge kim toán nàm 2019.
- Báo cáo phãn phi igi nhu.n và trIch 1p các qu5 näm 2019.
- Báo cáo chi Ira thU lao cl'ia thành viên HDQT, BKS và tin hrong cUa thành viên HDQT,
Trtrâng ban Kiêm soát chuyên trách nm 2019; dê xu& chi trã thU lao cüa thành viên HDQT, BKS
và lien lirong cüa TrixOng ban Kiém soát chuyên trách näm 2020.
nm 2019 vã phixonghixângnhiemvunm 2020.
- Báo cáo ci'ia Ban Kim soát Cong ty.
(i) báo cáo v kt qua kinh doanh cüa Cong ty, v k& qua hoat dng cl'ia BDQT, Giám d&
Cong ty nm 2019.
(ii)báo cáo tij dánh giá kt qua hoat dng cUa BKS và ffmg thành viên BKS nm 2019 và
phi.rcing hixóng nhim vi1 nm 2020.
- Báo cáo cUa Ban Kim soát v thm dinh báo cáo tài chInh näm 2019.
- Báo cáo v vic lija chçn Cong ty kim toän báo cáo tài chinh näm 2020.
- Báo cáo v vic HDQT b nhim Giám dOe Cong ty nàm 2019.
- Báo cáo thay dOi nhân slr trong HDQT Cong ty nãm 2019.
- B.0 bO sung thành viên Ban kim soát Cong ty.

- Các van d khác theo quy djnh cüa Diêu 1 Cong ty.
- Thông qua Nghj quyt, biên ban Di hOi.
5.Bang k tham dir Di hi
Dê viêc to chuc Dai hôi dong cô dOng thixong men drnc chu dao, kmh dê nghi. Quy vi cô
dông gi'ri giay xácnhn Thng k (hoc giây u' quyên) tham dir Di hi (theo mâu) ye Cong ty
truâc ngày 12/4/2020 qua dixng buu din/gCri 1rre tiêp/Fax theo dja chi:
PhOng T chirc Lao dông—Y th (bO phn TCCB) Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacomin.
Ph.thng Cm Phü — Thành ph C&m Phá - .Tinh Quãng Ninh.
Fax: 02.033.863936
Dien thoi: 02.033.865508
6. TM lieu gfri các c dông
- Mu giy xác nhn tham dr D.i hi dng c dông, giy u quyên tham dr Di hi
dông cô dông thiring niên.
- Chrnmg trmnh Dai hOi dng c6 dOng thrng niên nm 2020.
- Các tai lieu, thông tin v Di hOi dng c dong thi.ràng niên Cong ty näm 2020 Qu v C dông
nhn ti Phàng TCLD-YT (b phn TCCB) Cong ty theo dja chi trêii hoc truy cp vào Website:
www.Cocsau.com.
* Luii : Trung hqp c6 dông không 1rrc tiép den dir hcp duqc có the u quyen cho ngiiôi
dii din ca mInh den dir hoc u' quyên cho mOt trong so các thành viên HDQT Cong ty cô phân
Than Cc Sáu-Vinacomin lam nguñ di din và giXi den dja chi nhu cia nêu Miic 5 thông báo nay.
- c6 dông cien dir. Di hi tr lo n a va phixcing tin di 1i.
Dê nghi cac Co dông hoäc ngum &rac uy quyên kin di dir Dai hôi mang theo tal hêu, giay
môi nay, chi'rng minhthu nhân dn/thé cn ci.ràc/hO chiêu, giay chirng nhn däng k doanh nghip
vàgiayu' quyênthamdrDaihi.
Trn trçng thông báo!
Ncinhân:
•- UBCKNN,SGDHNX,TTLKCKVN (B/c);
- Các CO dong Cong ty;
- Ltru VT, BDQT, BKS, TCLD-YT, Ph( )
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GJAY xAc NUAN
Tham dtr Di hi Mng c dông thirông niên näm 2020
Cong ty c phn Than C9c Sáu - Vinacomin
KInh gi'ri: Ban T chi'rc Dai hi dng c6 dông.
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- s6 c6 ph.n dixçic u quyn di dii Di hOi (nu co)
kern theo)

(co giy u' quyn

- Tng s6 c phn di dr Di hi
- Bang chii'
TôilChüng tôi dâ nhn duqc thông báo triu tp Di hQi dng c dông thi.thng niên
nam 2020 cüa Cong ty cO phân Than Ccc Sáu - Vinacornin, nay xác nhn tham dr Di hOi.
Trãn trng thông báo d Ban T chi'ic Di hi dng c dOng bit và thng hçip./
CODONG
('K5, ghi rö hQ ten, dóng dãu
nêu là cô dông to chzc)
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GL&Y U'( QUYEN
Tham dr Di hi dng c dông thu*ng niên näm 2020
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B&ng chir
Do không có diu kin tharn dir trrc tip Di hOi dng c dông thung nién Cong ty,
nay Tôi u quyn cho Ong (Ba)
S CMTND/Thê cn ci.ràc/HO chi&r

Ngay cp

Noi c.p
Da chiP
Diên thoi
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S c phn u quyên
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Dixcic thay mt Tôi tham dir, biu quy& các vn d có lien quan ti Di hQi dng c
dông thu?mg niên Cong ty cô phân Than C9c Sáu — Vinacomin nAm 2020 v&i tu each là di
din cho so cô phn ma tôi Uy quyên r trên.
Ngithi duçic Tôi u' quyn không thrçc u5' quyn lai cho ngtthi khác và có trách n1iim
thông Mo két qua Dti hi cho tôi biêt.
GiyMythulDaihoidngcdôngthumgnienCongtycphAnThancçc
Sáu - Vmacomin nm 2020 và thç 1p thinh 02 bin có gjatij php 1 thu nhau, môi ben gi1 mOt bnJ.
NG!Stfl rnrçic iJY QUYEN
(Kj,ghi r5 hQ ten)

NGTSfl UY QUYEN
(K35,ghi rô hQ ten, dóng ddu
nêu cô dông là to chzc)

