
cONG HOÅ xÅ HOI CHn NGH*A VIET NAM 
DÙe lp- Ty do - Hanh phúc 

cÔNG TY cO PHÀN 

THUONG MAI DÅU TU' LONG BIËN 

Soa1/5/2022/NQ-HDQT 
Hà Noi, ngày 04 tháng 5 n�m 2022 

NGH! QUYÉT 
V To chúre D¡i hÙi dông có dông nhiÇm ky 2022-2026 

HOI DONG QUÄN TR. 
cONG TY CÓ PHÀN THU'ONG MAI - �ÅU TU' LONG BIËN 

Can cu Luát doanh nghiep sô 59/2020/QH14 duoe quoc hÙi thông qua ngày 17 

tháng ó n�m 2020 và các vän bán hróng dan thi hành; 

C�n cú luat chíng khoán só 54/2019/QH14 �rgoc Quoc hoi thông qua ngày 
26/11/2019 và các v�n bán huÛng dân thi hành; 

C�n ct dieu lÇ to chúc và ho¡t dÙng cua Cóng ty có phan Thuong mai Dau 

tu Long Biên; 

Can c Bien ban hop cia HÙi dông quán tri ngay 04/5/2022

QUYÉT NGH. 

DI�U 1: Thông qua kê hoach tó chúrc �ai hÙi �ông cô dông nhiÇm ký 2022-2026

cça Công ty nhu sau: 
Ngày dang ký cuói cùng chôt danh sách cô dông du hop d¡i hÙi dông cô dông 

nhiem ky 2022-2026: ngày 25/5/2022 

Thoi gian to chúc d¡i hÙi: Tiu 7h15 dén 12h15 Thé Bây ngày 25/6/2022. 
Dja diÁm tô chúc: HÙi truong tàng 3, Công ty co phân Thuong m¡i - Dåu tu 

Long Biên (s6 561 duuomg Nguyén Van Linh, phuong Sài Dong, quan Long Biên 

TP. Hà Noi) 

Noi dung së thào lun và thông qua t¡i �ai hÙi: 
Báo cáo cça HÙi �Óng quán tri; Báo cáo cça ban giám �ôc vê két quà kinh 
doanh n�m 2021 và kê ho¡ch kinh doanh nhiÇm ký 2022-2026 

Báo cáo tài chính dã dugc kiêm toán n�m 2021 cça Công ty. 

Báo cáo ho¡t �Ùng cça Ban kiÁm soát nhiÇm ký 2017-2021. 
Phuong án phân phÑi loi nhun, chia cô túrc, sir dung các quý n�m 2021 

Chi tra thù lao cho HÐQT, BKS n�m 2022; múc thuomg cho H�QT, Ban 

diêu hành, BKS n�m 2021. 



Tiêp tuc lâp dy án dâu tu Trung tâm thuong m¡i kêt hgp v�n phóng làm viÇc 

tai so 2 Ngô Xuân Quàng. TT Trâu Quy. Gia Lâm, Hà NÙi (NGi dung trén d� dupe 

Dai hoi dong có dong 2020; 2021 thong qua) 

Lua chon don vË Kiêm toán, báo cáo tài chính 2022. 

Bau thånh viên HDQT; Thành viên BKS nhiÇm ky 2022-2026 (Só lugng 
thành vièn HÐQT là 05 nguvoi; só luçng thành viên BKS là 03 nguoi). 

DIEU 2: Diêu khoàn thi hành, 

Các thành viên HÐQT, Ban kiêm soát, Ban giám dôc, Kê toán truöng và các cá 

nhán có lièn quan chju trách nhiÇm thi h§nh NghË quyét này. 
Nghi quyèt này có hiÇu luc kê të ngày ký. 

Noi nhan 
- Nhu dieu 2: 

TM HOI DÖNG QUÁN TR;A 

CHUTICH 
CONG 
CO PHAN 

THITNG MA-DAU TU 
NG BIEN 

Thành viên HÐQT, BGÐ, BKS; 
- Luu VT. 

EN-1 
Nguyen Thái Düng 



cONG TY cÓ PHÅN CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

THUONG M�I -DÁU TU LONG BIËN 
SóI/2022/TB-HÐQT 

V/v: Tham då �¡i hÙi �ông cô dông 
nhiÇm ký 2022-2026 

DÙ¢ lâp- Tr do -Hanh phúe 

Hà Noi, ngày 04 tháng 5 n�m 2022 

THÔNG BÁO 

(Ve ngày ��ng ký cuôi cùng dé thye hiÇn quyên tham dr 
d¡i hÙi �ông có �ông nhiÇm ky 2022-2026) 

Kính gri: Trung tâm luu ký chúng khoán ViÇt Nam 

Tên to churc phát hành: Công ty cô phân Thuong mai - �âu tu Long Biên 

Try so chinh: Só 561 �uomg Nguyên Vän Linh, phuong Sài �ông, qun Long 
Biên, TP. Hà NÙi 

Dien tho¡i: 024 38 750 728 

Website: http://haprolongbien.vn 

Chúng toi xin thông báo �ên Trung tâm luu ký chúng khoán ViÇt Nam (VSD) ngày 

däng ký cuôi cùng dê lp danh sách nguoi sò hïu cho chúmg khoán sau: 
Tên chúng khoán: Cô phiêu Công ty co phân Thuong mai - �âu tu Long Biên 

Mã chúng khoán: LBC 

Loai chúng khoán: co phieu phô thông 
MÇnh giá giao dich: 10.000 dông 

Sàn giao dich: UPCOM 

Ngày däng ký cuôi cùng: 25/5/2022

1. Lý do và måe dích: Tham du �¡i hÙi �ông co �ông nhiÇm ky 2022-2026 

2. Noi dung cy thÃ 
Tham dy dai hÙi �ông cô �ông nhiÇm ky 2022-2026 
- Ty lÇ thyrc hiÇn: 1 cô phieu - 1 quyên biêu quyêt. 
- Thoi gian thåc hiÇn: Tu 7h15, Thé Bây, ngày 25/6/2022. 

Dja diém: HÙi truong tång 3, Công ty có phân Thuong m¡i - �âu tu Long Biên 

só 561 duong Nguyén Vän Linh, Phuong Sài Dong. quan Long Bien, TP.Hà NÙi) 
- NÙi dung hÍp: 
Dai hÙi thåo lun và thông qua các nÙi dung: 

Báo cáo cça HÙi �ông quàn tri; Báo cáo cça ban giám �Ñc vè két quà kinh 
doanh nhiÇm ky 2017-2021 và kê ho¡ch kinh doanh nhiÇm ky 2022-2026 

Báo cáo tài chính �ã dugc kièm toán n�m 2021 cça Công ty. 
Báo cáo ho¡t �Ùng cça Ban kiêm soát nhiÇm ký 2017-2021 



Phurong án phân phôi lgi nhun, chia cô téc, su dång các quù n�m 2021 

Chi trà thù lao cho HÐQT, BKS n�m 2022; méc thuong cho HÐQT, Ban 

dieu hành, BKS n�m 2021 

TTep tue lap då án �âu tu Trung tâm thuong m¡i kêt hãp v�n phóng lam vi�c 

tai sô 2 Ngô Xuân Quang. TT Trâu Quý. Gia Lâm, Hà NÙi 

(Noi dung trên dä �uye Dai hÙi dóng có �ong 2020; 2021 thóng qua) 

Quyêt dinh lya chÍn don vË kiêm toán báo cáo tài chinh n�m 2022 

Bâu hoi dông quàn trË; Ban kiem soát công ty nhiÇm ky 2022-20266 

Và các ván �Á khác thuÙc thâm quyên cça �ai hÙi. 

De nghË VSD lp và gri cho Công ty chúng tôi danh sách ngudi sß hïu chúng 

khoán tai ngày d�ng ký cuôi cùng nêu trên vê dja chi sau: 

Dia chi nhn Danh sách (bân cúmg): 

Công ty cô phân Thuong mai - �âu tu Long Biên 

Sô 561 duòng Nguy¿n V�n Linh, phuÝng Sài �ông, quân Long Biên, TP.Hà 

Noi, Viet Nam. 

-Dia chi email nhn file dï liÇu: tmdtlongbien@haprogroup.vn 

Chung toi cam kêt nhïng thông tin vê nguoi sß hïu trong danh sách së �uoc su 

dung dúng muc dích và tuân thù các quy dinh cça VSD. Công ty chúng tôi sê hoàn 

toàn chju trách nhiÇm truóc pháp luât nêu có vi pham. 

Trân trong thông báo! 

Noi nhan: 
- Nhu klg; 

So GDCK Hà NÙi; 
- Luu VT, 

TM HOI DONG QUÁN TRIA 
0 eHU TICH 

COye TY 
CPHAN 

THUNE MA-DAU TU 
LONG BIEN/ 

A 

Nguyên Thái Dkng 
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