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TiP DOAN CONG NGHJP 
THAN - KHOANG SAN VI1T NAM 

CONG TY CP THAN CQC SAU - VINACOMIN 

S: 523 /TCS-VP 

CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Cá'm P/ia, ngày 08 tháng 02 náni 2022 

CONG BO THONG TIN BAT THUONG 

KInh g1ri: 

- Uy ban Chirng khoán Nhà ntxâc; 
- S giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

1. Ten t chtrc phát hành: Cong ty c phn Than C9c Sáu - Vinacomin 
- Ma chirng khoán: TC6 

- Dia chi: Phung Cm Phii - Thành ph Cm Phá - Tinh Quãng Ninh. 

-Diênthoai: 0203.3862062. Fax: 0203.3863936 
- Website: www.Cocsau.com.vn  Email :congbothonintc6gmai1.com 
2. Ni dung thông tin cong b: Ngày däng k cu& cüng d thirc hin quyn 

biêu quyêt ti D?i  hi dông cô dông thii?ing niên nãm 2022, ni dung cii the nhi.r sau: 
- Ngày däng k cuM cüng: Ngày 15 tháng 3 Ham 2022 

- L do và miic dIch: To chtrc Di hi dng c dông thixông niên näm 2022 

- T' ! thrc hin quyn: 01 c phiu - 01 quyn biu quyt 

- Thai gian to chirc Dai hi: Di.r kin vâo 8h00' ngày 26/4/2022, thu Ba 
(can cr tInh hInh djch bnh Covid- 19, thai gian ci the có dê xuât/diêu chinh sau). 

- Dja dim: Hi tru?mg tng 2 Nhà sinh hot cong nhãn Cong ty c phn Than 
Coc Sáu - Vinacomin, phng Cam Phii, thành phô Cam Phã, tinh Quàng Ninh. 

3. Thông tin nay thrçc dang tãi trên trang thông tin din tir Cong ty vao ngãy 
08 tháng 02 nAm 2022 tai dja chi Website: www.cocsau.com, miic quan h cô 
dông/công bO thông tin. 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin trên day là dung sir that và hoàn toàn 
chju trách nhim tmOc pháp lut ye ni dung thông tin dã cong bô./. 

Niyi nhân: 
- Nhi kInh gcri; 

- Website Cong ty; 

- Lru: VT, VP (ThO3). 

Thi Iiu dinh kern: 
- Thông báo ngày dthg k' cuôi cOng. 
- Ngh quyet V/v to chUc DHDCDTN nm 2022. 



TiP DOAN CONG NGH I I  P CQNG HOA xA HO! GHU NGHIA VIETNAM 
THAN-KHOANG SAN VITNAM Dc 1p - Tiydo - Hnh phüc 

CONG TY CP THAN CQC SAU - VINACOMIN 

s:5 22 /TB-TCS C'ám Phá, ngày 08 tháng 02 nám 2022 

THÔNG BAO 
Ngày dãng k cu6i ciIng d thirc hin quyn biu quyt 

A A Ti Thu hçi dong co dong thtro'ng men nam 2022 

Ten t chtrc phát hành: Cong ty c phn Than C9c Sáu - Vinacomin 

Ten giao djch: VINACOMIN - COCSAU COAL JOINT COMPANY 

Trçi sâ chInh: Phuông Cm Phü, Thành Ph Cm Phã, Tinh Quâng Ninh. 

Diên thoai: 02033.862062. 

Fax: 02033.863936. 

San giao djch: HNX 

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Luii k2 ching khoán Vit nam (VSD) 
ngày dang k' cuôi cüng dê 1p danh sách ngithi sâ hUu chirng khoán cho ching 
khoán sau: 

Ten chirng khoán: C phiu Cong ty c phn Than C9c Sáu - Vinacomin. 

Ma chirng khoán: TC6 

Lo?i chüng khoán: C phiu pM thông 

Mnh giá: 10.000 dng/c phiu 

Ngày däng k cuM cüng: Ngày 15 tháng 3 nãm 2022. 

1. Ly do, mc dich: T chirc Di hi dng cô dông thng niên näm 2022. 

2. Ni dung cIL the: T chic Dti hi dng c dông thuà'ng niên näm 2022 

- T' I thrc hin quyn: 01 cô phiu - 01 quyên biêu quyêt 

- Thai gian t chirc Di hi: Dr kin vào 8h00' ngày 26/4/2022, thir Ba 
(can cir tInh hInh djch bnh Covid-19, thai gian cii the có dê xuât/diêu chinh sau). 

- Dja dim: Hi tnrang tAng 2 Nba sinh hot cong nhân Cong ty c phAn Than 
Coc Sáu - Vinacomin, phixang Cam Phü, thành phô Cam Phã, tinh Quãng Ninh. 

4. Ni dung chInh cüa Di hi: 

- Báo cáo kt qua SXKD nãm 2021, k hoach  SXKD näm 2022; 

- Báo cáo tài chInh näm 2021 dä du'cyc kim toán; 
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- Báo cáo cüa Ban kim soát v th% dinh báo cáo tài chInh nàm 2021; 

- Báo cáo phn phi 1çi nhuân, müc chi trâ c tüc và trIch 1p các qu nàm 2021; 

- Báo cáo chi trã tin thu Lao cüa các thàrth viên HDQT, BKS và tin Luong 
cüa thành viên HDQT, Trueing ban kiêm soát chuyên trách nAm 2021; dê xut tién 
thu lao cüa các thành viên I-IDQT, BKS näm 2022; 

- Báo cáo cüa HOi  dng quàn trj v quãn trj và kt qua hot dng cüa Hi 
dông quãn trj và tüng thành viên Hi dông quán trj näm 2021, ca nhim kS' 
(2017± 2022); phixo'ng hi.thng nhim vii näm 2022 và nhim kS'  (2022± 2027); 

- Báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Cong ty, kt qua 
hot dng càa Hi dông quán trj, Giám dOc Cong ty näm 2021; 

- Báo cáo tir dánh giá kt qua hoat  dng cüa Ban kim soát và t1rng kim 
soát viên näm 2021, cã nhim kS' (2017± 2022), phixang h1.róng nhim vii nãm 
2022 và nhiêm k' (2022~ 2027); 

- Báo cáo lra ch9n Cong ty kim toán dc 1p kim toán Báo cáo tài chInh cüa 
Cong ty näm 2022; 

- Bu Hi dng quãn trj, bu Ban kim soát Cong ty nhim k' [V (2022± 2027); 

- Các ni dung khác thuc thm quyn cüa Di hi c dông. 

fM nghj VSD 1p và giri cho Cong ty chüng tôi Danh sách ng1xxi sâ hthi 
chirng khoán t?i  ngày dàng k cuôi cüng nêu trên vào dja chi sau: 

- Dja chi nhn danh sách (bàn cáng): Phông K toán Cong ty C phn Than 
C9c Sáu - Vinacornin phiing Cam Phü, thành phô Cam Phá, tinh Quang Ninh. 

- Dja chi email nhn file dO lieu: congbothongtinTC6gmai1.com   

Chüng tôi cam kt nhu'ng thông tin v ngixi s hQu trong danh sách së 
dirnc si.r diing dung miic dIch và tuân thu các quy djnh cña trung tam hxu k 
chimg khoán. Cong ty chüng tôi së hoàn toàn chju trách nhim truâc pháp 1ut 
nêu có sai 

No'i nhân: 
- SSC, VSD, HNX (b/c); 

- Website Cong ty; 

- Li.ru: VT, VP (Th04). 

Tài Iiu gui kern: 
- NQ cUa HDQT ye to chCtv DHDCDTN näm 2022. 
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