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NGHI QUYÉT �AI HOI �ONG CÓ DÔNG 
THUONG NIÊN N�M 2021 CÔNG TY CP THUONG MAI - �ÅU TU' LONG BIËN 

C�n ct Lut Doanh nghiÇp sô 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cua Quôc hÙi NuÓc 
Cong hoà x� hÙi chç nghïa ViÇt Nam; 

C�n cu Diêu lÇ tó chérc và ho¡t �Ùng cça Công ty cô phân Thuong mai -�âu tu 
Long Biên. 

C�n cu NghË quyêt HÙi �ông Quán trË Công ty vê viÇc tô chéc �¡i hÙi cô �ông 
Công ty cô phân Thuong m¡i - �âu tu Long Biên thuong niên n�m 2021. 

C�n cé nÙi dung �ã duoc �¡i hÙi �ông cô �ông Công ty có phân Thuong mai 
Du tu Long Biên ngày 26/6/2021 thông qua. 

QUYET NGH. 
Dieu I: �ai hÙi �ông cô �ông Công ty cô phân Thuong m¡i - �âu tu Long Biên 
thuong niên n�m 2021 thông qua các nÙi dung sau: 
1. Kêt qua sán xuât kinh doanh n�m 2020 
* N�m 2020: 

+Tong doanh thu thuân, 149.646.344.464 dông dat 88% kê ho¡ch n�m. 
doanh thu 'tài chính và 

thu nhp khác 

dat 138.4% kê ho¡ch n�m. +Lgi nhuân truóc Thue: 
+Thu nhp binh quan 

5.399.769.761 
6.120.000 dông dat 

102.99% 
e ho¡ch n�m 

nguoi LÐ/tháng 
+Ty lÇ co térc 9,5% dat 105,6% Kê ho¡ch 

2. Báo cáo tài chính n�m 2020. 

3. Báo cáo cüa Ban kiêm soát Công ty vÁ công tác tàí chính n�m 2020 

Ti e dông ý thông qua các nÙi dung vê k�t quå sán xu¥át kinh doanh 2020; Báo cáo 

tài chính n�m 2020; Báo cáo cça BKS 2020 là 1.364.252 co phân, bàng 100 % o 

phân có quyên biêu quyêt tham du d¡i hÙi. 
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4. Phrong án phân phôi loi nhun, chia có túre n�m 2020. 

Don vi tính: VND 

TT Noi dung sótiÁn 

5.399.769.761 Lgi nhuân truóc thu¿ 
2 Loi nhuân sau thuÃ 

3 3 Trich lp các quý 

+Quy dâu tu phát triên (45%) 
+Quy phúc Ioi. khen thuròng (7) 

Loi nhun còn l¡i 
5 Chia cô téc 

4.627.230.124 

2.406.159.664 

2.082.253.556 

323.906.109 

2.221.070.460 

- Ty lÇ chia cô túc /n�m 
9,5 

- Sótien chia côtéc 
1.425.000.000 -Con lai kho£n lgi nhun du phòng_ 796.070.460 

5. Tiên throng cho HÐQT, Ban dieu hành và Ban kiêm soát n�m 2020. Tong so trích là 3% trên loi nhun sau thuê: 
Tiên thuong cho tp the HÐQT là 1,65% trên loi nhun sau thuÃ là: 76.300.000d. Tien thuong cho tp thÃ Ban DH là 0,85% trên loi nhun sau thuÃ là: 39.300.000d. Tiên thuomg cho Ban kiêm soát là 0,5% trên loi nhun sau thuê là: 23.100.000d. 
6. Mrc thù lao cho HDQT và Ban kiem soát 2021. 

Thù lao cho HÐQT và Ban kiêm soát n�m 2021 duogc tính hàng tháng theo hÇ sô nhân múc luong co so và thanh toán 1 tháng 1 lân nhu sau: 

Tuong He s6 
dueng (dông) 

TT Chrc danh 

Hoi dông quan tr/i 
Chu tich HÙi �ông quån trË 
Phó chu tich HÙi �ông quàn trË 
Thành viên HÙi �ông quàn trË 
Ban kiêm soát 

5| 7.450.000 
4 5.960.000 
3 4.470.000 

2 

3 

Truong ban kiêm soát 
2,5 

11.490.000 

1 
3.725.000 2 Thành viên Ban kiêm soát 

7. Thông qua các tÝ trinh �¡i hÙi �ông cô �ông 
- Vè phân phôi loi nhun, chia cô térc 2020 
Só co phan tán thành là 1.364.252 có phân, bàng 100 % só có pháan có quyên biêu 
quyêt tham de �¡i hÙi. 

2 



- Vêtiên thuong cho HÐQT, Ban diÁu hành, Ban kiêm soát n�m 2020
So có phan tán thành là 1.364.252 có phán, bäng 100 % só có phán có quyén biêu 

quyêt tham de D¡i hÙi. 
- Vê múc thù lao cho HÐQT, BKS n�m 2021 
Só co phán tán thành là 1.364.252 co phân, bàng 100 % só có phân có quyén biêu 

quyêt tham du �ai hÙi. 

- Tiep tyc lp dr án �§u tu trung tâm thuong mai kêt hãp vÛi v�n phòng làm viÇc tai 

s6 2 Ngô Xuân Quáng thË trán Trâu Quy huyÇn Gia Lâm, Hà NÙi và dy án xây dåmg 

cëa hàng kinh doanh kêt hãp v�n phòng t¡i 323 Nguyén Vän Cü, Long Biên, Hà NÙi. 
Só co phan án thành là 1.364.252 có phan, bàng 100 % só có phán có quyén biëu 

quyêt tham du D¡i hÙi. 

- Thông qua �iêu lÇ sra dôi 

Só co phàn tán thành là 1.364.252 có phân, bàng 100 % s6 có phán có quyên biéu
05966. 
NG T 
PHAN 
MAI-DÂU 1 
BIÊN 

quyêt tham du Dai hÙi. 
Thong qua quy chê nÙi bÙ vê quan tr/ công ty 

Só có phàn túán thanh là 1.364.252 có phân, bàng 100 % só có phân có qnyén biêu N-TP 

quyét tham du Dai hÙi. 
- Thong qua quy chê ho¡t �Ùng cça HÐQT 

Só có phan tán thành là 1.364.252 có phán, bàng 100 % só cô phán có quyên biêu 

qyét tham dhr �¡i hÙi. 

Thông qua quy chê, ho¡t �Ùng cça BKS 

Só có phan tán thành là 1.364.252 có phán, b�ng 100 % sô cô phn có quyên biêu 

quyét tham du �ai hÙi. 

- Thông qua lya �on vË kiêm toán báo cáo tài chính 

Só co phân tán thành là 1.364.252 co phán, bàng 100 % só có phán có quyén biéu 

quayêt tham dy Dai hÙi. 

8. Báo cáo kêt quä ho�t �Ùng sän xuât kinh doanh n�m 2020, kêt ho�ch kinh 

doanh n�m 2021. 
* N�m 2021: 

+Tông doanh thu thuàn, doanh 

thu tài chính và thu nhp khác: 

+Loi nhuân truóc Thuê: 
+Thu nhp binh quan 

nguoi/tháng 
+Cô túc: 

155 ty dong 
4,6 ty �ong 

6.200.000 d�ông. 
9,5 %/n�m. 

Só có phán tán thành là 1.364.252 co phán, bàng 100 % só có phân có quyen biéu 
quyét tham du �ai hÙi. 
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9. Công tác �âu tr phát triên doanh nghiÇp. 
- Tiêp tyc cùng cô m¡ng luói hiÇn có cça Công ty, cai t¡o chinh trang hoàn thiÇn he thong Sieu thË �àm bào hình ành trong ngoài t¡o �iêm nhân vÁ hinh ành, hoat �ong nh�m thu hút khách hàng �ên mua s�m. 

To chuc khai thác hàng hóa tp trung tië các nhà sån xuât, nhà cung câp lón va các ban hàng có uy tín, thuong hiÇu, �£m bào chât lugng, giá cå c¡nh tranh de cung úmg cho các Siêu thË trong Công ty. 
Xây dung các chuong trinh marketing, chuong trinh khuyên mai phù hãp vÛi thuc tê cua các �on vË và tâm lý nguoi tiêu dùng. Xây dåmg v�n hóa doanh nghiÇP v�n hóa úmg xë vÛi khách hàng; trong kinh doanh luôn git dugc chï tin dôi vói khách hàng. 

-T�ng cuong công tác quàn lý kinh doanh, rà soát, séa �ôi, bô sung và ban hành 
các nÙi quy, quy chê, quy �Ënh quàn lý nÙi bÙ Công ty �e nâng cao hiÇu quå quan ly diêu hành ho¡t dÙng kinh doanh sån xuât cça Công ty. TriÇt dê thåc hiÇn công tác thrc hành tiêt kiÇm, chông läng phí trong moi khâu công tác. 

- Rà soát bô sung phurong án nâng cao hiÇu quà sù dång m¡ng luÛi cça Công ty, chu trong näng cao hiÇu quà các diêm dang lp då án dâu tur, câc diêm khai thác chua triet dê nh�m nâng cao hiÇu quå së dång mang luói. 
- Thårc hiÇn tôt nhiÇm vy an ninh quoc phông, công tác bào vÇ tuân tra canh gác dàm bào an toàn vê nguoi, tài sån, hàng hóa, git vïng an ninh chính trË và trt ty an toàn 

x� hÙi trong Công ty; không �ê xày ra cháy nô, trÙm c�p, thât thoát tài sán hàng hóa. 10. Công tác tô chúe lao �Ùng và thye hiÇn các chính sách �ôi vÛi nguòi lao �Ùng: 
Thyc hiÇn tót Dièu lÇ tóchúc ho¡t �Ùng, Thóa uóc lao �Ùng tp thê và nÙi quy lao dông cça Công ty �ã ban hành. 

- Tiêp tue nghiên cíu bô ri, sáp xêp sù dång lue luong lao �Ùng trên co so to 
chéc cong viÇc hop lý, phù hãp vÛi ting don vi, t¡o dièu kiÇn cho nguÝi lao �Ùng phát huy hêt khà n�ng lao �Ùng, sáng t¡o �ê thrc hiÇn tôt các nhiÇm vå kinh doanh 
sån xuât dàm bào t�ng n�ng suât lao �Ùng. 

- Thuc hien tôt các chính sách chê �Ù �ôi vói nguoi lao �Ùng trên co so các quy dinh cua Công ty và các v�n bàån pháp lut ban hành nhu lao �Ùng, lut BHXH, 
BHYT, BHTN... và các quy �inh cça Công ty. Thanh toán luong hàng tháng cho �ây dú cho nguoi lao �Ùng. Dóng BHXH, BHYT, BHTN dúng thÝi gian quy dËnh, kip 
thoi giäi quyêt các chê dÙ chính sách �ôi vÛi CB, CNV - LÐ. 
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Dieu I1: Dai hÙi �ông cô �ông Công ty có phân Thuong mai �âu tu Long Bien 
n�m 2021 giao cho HÐQT Công ty có trách nhiÇm tô chéc chi �¡o triên khai thrc 
hien nhïng nhiÇm vy mà nghË quyêt �¡i hÙi �ä thông qua. 

TM. DAI HOI BONG CÓ DÔNG 

CHn TOA 
005968 K.D:00 
CONG TY 
do PHAN 

THUONG MAI-DÄU TU 
ONNG BI�N 

NG BIEN .HA 

Nguyen Thái Düng 

C 

C 
*THUO 

LO LONG 
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cONG HOÀ X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 
DÙc lp - Ty do - Hanh phúe 

-o00-- 

BIÈN BAN DAI HOI DONG CÓ DÔNG THUÒNG NIÊN N�M 2021 CÔNG TY 

CPTHUONG MAI- �ÅU TULONG BIÊN 
Hoi 7"30 ngày 26 tháng 6 n�m 2021, Coóng ty có phan Thuong mai - Dáu tu Long 

Bien tiên hành �¡i hÙi có �ong theong niên näm 2021 dé dánh giá hoat dong kinh 
doanh cia n�m 2020, phuong huóng nhiÇm vu n�m 2021 

Dai hoi dä ti¿en hành kiem tra có �ong tham due Dai hÙi: 
+Tông só có �ông Công ty: 
+Co dong tham dår �¡i hÙi: 

Irong dó: -Tham då tryc tiêp: 

170 cô �ông. 
135 cô dông. 
35 co dong. 

- Tham dy thông qua uý quyên: 100 cô �ông. 
Dai dien cho quyên sÝ hïu 1.364.252 cô phân bäng 91 % sô luong co phân có 

quyên biêu quyêt cça Công ty. 

C�n cú Lut doanh nghiÇp �ã duoc Quoc hÙi nuóc CÙng hoà xã hÙi chç nghïa 

Viet Nam thông qua ngày 17/6/2020 và �iêu lÇ to chúc ho¡t �Ùng cça Công ty cô 
phân Thuong m¡i - Dâu tur Long Biên vói thành phân tham du nhu trên là hop lÇ. 

Dgi hÙi dã dè cië và biÁu quyét thóng nhát lua chon nhïng nguÝi sau dây vào: 

1. Doàn Chü tjch Dai hÙi: 
- Ong: Nguyên Thái Düng Chù tich HÐQT Công ty. 
Ong: Vi Minh Tuân - Phó chç tich H�QT, Giám �ôc Công ty. 

Bà: Nguyên ThË Phuomg- Thành viên HÐQT, Kê toán truong công ty. 

2. Thr ký Dai hÙi: 
Bà Nguyên ThË Thu Huong- Phó phòng tô chéc hành chinh công ty 

Vói tinh thân làm viÇc khân truong và nghiêm túc �¡i hÙi �� ti¿n hành mÙt sÑ nÙi 
dung sau: 

1. Dai hÙi �ã nghe Öng Nguyen Thái Ding thay m·t HÐQT báo cáo ho¡t �Ùông cça 
HÐQT nam 2020. 

2. Dai hoi dã nghe ông Vü Minh Tuán thay m·t BGÐ công ty báo cáo k¿t quå ho¡t dÙng 
kinh doanh n�m 2020, Kê ho¡ch kinh doanh n�m 2021 vói các chi tiêu chính nhu sau: 

*Các chi tiêu thyc hiÇn n�m 2020: 

+Tong doanh thu thuân, 149.646.344.464 �ông dat kê ho¡ch n�m. 
doanh thu tài chính và 88% 
thu nhâp khác 

+Loi nhuân truóc ThuÃ: 5.399.769.761 dông dat 138.4% kê ho¡ch n�m. 
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6.120.000 �ông dat Kë ho¡ch n�m 
+ Thu nhp binh quân
nguroi LD/tháng 102.9% 

+Ty lÇ cô trc 9,5% dat 105,6% Kê ho¡ch 
Ke hoach sán xuát kinh doanh n�m 2021. 

+Tong doanh thu thuân, doanh 
thu tài chính và thu nhp khác: 155 ty dông 
+Loi nhuân truóc Thue: 

4,6 ty dong 
+Thu nhp binh quân 
nguoitháng 6.200.000 �ông. 
+Cô trc: 

9,5 %/n�m. 
*Công tác dâu tu phát triên doanh nghiÇp, tó chúc nguôn hàng mó rong thË ruong: 

- Tiêp tuc cùng cô m¡ng luói hiÇn có cça Công ty, to chéc khai thác hàng hóa tâp trung tië các nhà sàn xuât, nhà cung câp lón và các b¡n hàng có uy tín, thuong hiÇu, xây dung các chuong trinh marketing, chuong trinh khuyên m¡i phù hãp vói thåc tê cua các don v/ và tâm lý nguoi tieu dùng. 
Täng cuong công tác quån lý kinh doanh, rà soát, sëa �ôi, bô sung và ban hành các nÙi quy, quy che, quy �Ënh quän lý nÙi bÙ Công ty de nâng cao hiÇu quà quàn lý dieu hành ho¡t dÙng kinh doanh sån xuât, nâng cao hiÇu quà sù dång mang luói. Thyc hiÇn tôt nhiÇm vy an ninh quôc phòng, phòng chông cháy nô, bào vÇ tuân tra canh gác �àm bào an toàn vê nguoi, tài sån, hàng hóa. 

* Công tác tó chic lao �ông và thuc hiÇn các chính sách doi vÛi nguoi lao �Ùng 
- Thuc hien tot �iÁu lÇ tó chéc ho¡t �Ùng, Thóa uóc lao �Ùng tap thê và nÙi quy lao dÙng cça Công ty �ã ban hành; bô trí, s�p xêp sù dång lyc lugng lao dÙng hãp lý, t¡o diêu kiÇn cho nguÝi lao �Ùng phát huy tôt kh� n�ng lao �Ùng. 

- Thuc hiÇn dây �ç các chính sách chê �Ù �ôi vÛi nguoi lao �Ùng trên co sß các quy dinh cùa Công ty và các v�n b£n pháp lut ban hành. 
3. Dai hoi �� nghe Bà Nguyên ThË Phrong thay m·t HEÐQT Công ty thông qua báo cáo tài chính n�m 2020 

Don vË tính: VNÐ 
NAM 2019 

TT Chi tieu N�m 2020 
I |Kêt quå hoat dÙng kinh doanh 

Doanh thu thuân vê bán hàng và cung câp DV 
2 Giá vÑn 

3 Loi nhun gôp_ 
4 Doanh thu hoat dÙng tài chính 

148.456.991.998 166.486.490.337 
115.064.046.386 | 130.941.657.983 
33.392.945.612 35.544.832.354 

892.543.945 783.643.613 
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5 Chi phi tài chinh 
Chi phi bánhàng 6 5.975.999 4.731.995 

7 18.955.132.643 20.299.710.084 Chi phi quán lý doanh nghiÇp 
8 |Lgi nhun thuân të ho¡t dÙng KD 
9 Thu nhp khác 
10 Chi phi khác 

11 Loi nhun khác 

10.221.414.361 11.416.322.010 
4.607.711.878 5.102.966.554 

296.808.521 272.284.766 

5.314 
296.803.207 

1.254 
272.283.5112 

4.879.995.390 
12 Tong LN troc thuê 
13 Thue TNDN phài nop 

14 Loi nhun sau thuÃ 
II Tài sàn cô �jnh 

5.399.769.761 
772.539.637 

4.627.230.124 
994.477.340 

3.885.518.050 

8.676.332.779 
34.920.266.775 

10.632.123.354 
31.990.022.914 Illvôn chù sö hïru 

Trong dó: 
Vôn diêu le 

IV Các quý 
1 Quy dâu tu phát trién 

2 Quy khen thuöng phúc lgi 

15.000.000.000 15.000.000.0000 

9.063.212.709 7.703.281.391 

AU H 
880.215.385 724.729.122 

EN 4. Dai hÙi �ã nghe Ông Ph¡m Vän Hu thay mat Ban kiêm soát �oc báo cáo thâm tra 
cua Ban kiêm soát vê công tác tài chính n�m 2020 trên mÙt sô l+nh vyc sau: 
- Thrc hiên kê ho¡ch n�m 2020 

N�m 2020 %Thye 
TT Khoan mue DVT % hiÇn 

KÃ ho¡ch Thye hien TH/KH 2020/2019 

Tong doanh thu thuân, 
1 doanh thu tài-chính và Tr.dong 

thu nhap khác 
170.000 149.646 88 89.3 

2 Lgi nhuân truóc thue Tr.dông 3.900 5.399 138,4 110,7 

3 
Thu nhâp binh 

quan/nguoi/tháng 

4 Ty le có tirc 
Ty suât loi nhun truóóc 

thué trên vôn chù so hïru| 
- Tinh hinh tài chính cça Công ty �ên thÝi �iêm 31/12/2020 

1.000 d 5.950 6.120 102.9 104,6 

% 9 9,5 105.6 100 

% 12,19 15,46 126,82 101,37 

T�ng Giám 
A-TÀI SAÅN 31/12/2020 31/12/2019 

So Tiên % 

42.609 40.039 2.570 6,4 I.Tài sän ng�n h¡n 
6.272 3 .246 3.026 93,2 | 1.Tiên và các khoån tuong duong tiên 

14.700 8.500 6.200 72,9 2.Các kho£n �âu tu tài chính ng�n h¡n 
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3.Các khoån phäi thu ng�n h¡n 3.418 2.819 599 21,3
4.Hàng tôn kho 25.131 (7.082) (28,2) 18.049 

5.Tai sån ng�n h¡n khác 170 (50,4) (173) 
10.954 (1.949) (17,8) 

(1.956) 
0 

7 77.8 

343 

| I1.Tài sän dài h¡n 

1.Tài sån cô dËnh 

| 2. Xây dåmg co bàn do dang 

9.005 

8.676 10.632 (18,4) 
313 313 

3. Tài sån dài h¡n khác 16 
Tông tài sån 51.614 50.993 621 1,2 

B-NGUON VÓN 31/12/2020| 31/12/2019 T�ng Gi�m 

s6 TiÁn % 

|1. Ng phäi trå 16.694 19.003 (2.309) (12,2) 
1. Ng ng�n h¡n 16.433 18.722 (2.289) (12,2) 

2. No dài h¡n 
II. Vôn chç sö hïu 
1. Vôn diêu lÇ 

261 281 (20) (7,1) 
34.920 31.990 2.930 9,2 
15.000 15.000 

2. Thang du vôn 3.230 3.230 0 
3. Cac qu 
4. Lgi nhun chua phân phôi 

9.063 7.703 1.360. 17,7 
25,9 

621 1,2 

7.627 6.057 1.570 
Tong nguôn vÑn 51.614 50.993 

5. Dai hoi �ã duãc nghe: 
-Öng Vü Minh Tuân doc thông qua bàn sua �oi dièu lÇ 
-Ông Nguy�n Thái Ding dÍc thông qua quy chê nÙi bÙ vÁ quán trË công ty 
Bà Nguyên ThË Phuong �Íc thông qua quy chê ho¡t �Ùng cça HÐQT 

- Öng Pham V�n Hu- Truong BKS �Íc thông qua quy chê ho¡t �ông cça BKS 

6. Dai hoi �� nghe Bà Nguyên Th/ Phrong thay m·t HÐQT dÍc To trinh cça HÐQT 
Công ty. 
* Phuong án phân phôi loi nhun, chia côté'c n�m 2020 

TT Noi dung chi tiêu DVT Thrc hiÇn n�m 2020 

L1 Loi nhun truóc thu¿ VNÐ 5.399.769.761 
2 Loi nhuân sau thuê VNÐ 4.627.230.124 
3 Trich lâp các quý 2.406.159.664 

+Quy dâu tu phát triên (45%) 
+Quy phúc loi, khen thuöng (7) 

VNÐ 2.082.253.556| 
VNÐ 323.906.109| 
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4 Loi nhun côn l¡i 
5 Chia co túe 

VND 2.221.070.460 | 

Ty le chia cô túc n�m 
- Sótiên chia cô túc 

% 9,5 

VNÐ 1.425.000.000 

- Con lai khoàn løi nhun du phòng VNÐ 796.070.460 
*Tiên thuong cho HÐQT, Ban dieu hành và Ban kiém soát n�m 2020 
Tong so trích là 3% trên loi nhun sau thuê: 
Tien thuong cho tp the HBQT là 1,65% trên lgi nhun sau thué là: 76.300.000d. 
Tiên thuong cho tp thè Ban DH là 0,859% trên loi nhun sau thu¿ là: 39.300.000d. 

Tiên thuong che Ban kiêm soát là 0,5% trên loi nhun sau thuÃ là: 23.100.000d. 
* Miúc thiùu lao cho HDQT và Ban kiém soát 2021 

Thu lao cho HÐQT và Ban kiêm soát n�m 2021 dugc tính hàng tháng theo hÇ sô nhân 

múc luong co sß vàthanh toán 1 tháng 1 lân nhu sau: 
1005 

Tuong durong cÔNG 
CO PH 
NG MA 
ONGE 

TT Chrc danh He so 
(dông) 

LIHÙi �ông quän tr/ 
1Chutich HÙi dông quán tri_ 

2 Phó chù tich HÙi �ông quán tri/ 
3 Thành viên HÙi �ông quán trË 
II Ban kiêm soát 

L1Truong ban kièm soát 
2 Thành viên Ban kiêm soát 

7.450.000 
BIEN 

5.960.000 
4.470.000 

3.725.000| 

1.490.000 
2,5 

1 

To trinh vé tiêp tuc lâp dt n dau tu xây dung t¡i dia diêm 323 Nguyén Van Cu, Long 

Biên và tai só 2 Ngô Xuân Quáng, TT Trâu Quy, Gia Lam và du án xây dung ciua hàng 

Kinh doanh két hop v�n phóng tai 323 Nguyén Vän Cü, Long Biên, Hà Ngi. Công näng 

và các chi tiêu thông sÑ cy thê úy quyên cho HÐQT làm viÇc vÛi co quan chúc n�ng phê 

duyêt dy án. 

To trinh vé s*a dói dieu lé, quy chê nÙi bÙ vê quán tri cóng ty; quy chê hoat dong 

cia HÐOT, BKS; quy¿t dinh lua chon dom vi Kiém toán, báo cáo tài chinh. 
7. Dai hÙi dã th£o lun và �óng góp ý kiên vào các báo cáo: 

Dai hoi dã dugo nghe 01 ý kiên �óng góp cua các cô �ông cho các báo cáo cça HÐQT, 

BGÐ, Ban kiêm soát công ty 
HÐQT, Ban kiêm soát có trách nhiÇm töng hãp, tiêp thu và dura vào các chuong trinh, kê 

ho¡ch công tác trong thoi gian tÛi. 

8. Dai hoi dã biêu quyêt các nÙi dung: 

5 



-Biêu quyêt thông qua báo cáo kêt quà ho¡t dÙng kinh doanh n�m 2020, ké ho¡ch n�m 2021 

Só co phan tán thành là 1.364.252 có phàn, bàng 100 % só có phàn có quyèn biéu quyés 
tham du Dai hÙi. 

- Bieu quyêt thông qua phân phói loi nhun, chia có tiéc 2020 
Só có phán tán thành là 1.364.252 có phan, bång 100 % só có phán có quyén biêu quyêt 
tham du Dai hÙi. 
Biêu quyêt thông qua To trinh cça HÐQT ve méc thù lao cho HÐQT, BKS Công ty 
n�m 2021. 

Só co phan tán thành là 1.364.252 có phân, bàng 100 % só có phân có quyén biêu quyêt 
tham du Dai hÙi. 
- Bieu quyêt thông qua tò trinh cça HÐQT ve tiên thuong cho HÐQT, Ban �iêu hành, 
BKS cong ty n�m 2020 

Só co phan tán thành là 1.364.252 có phan, bàng 100 % só co phán có quyén biéu quyêt 
tham du D¡i hÙi. 
- Bieu quyêt thông qua To trinh vê tiep tåc lp då án �âu tu trung tâm thuong mai kêt 
hop vói v�n phòng làm viÇc t¡i sô 2 Ngô Xuân Quang thË trân Trâu Quy huyÇn Gia Lâm, 
Hà NÙi và då án xây dyng cëa hàng kinh doanh kêt hãp vän phòng t¡i 323 Nguyên Vän 
Ci, Long Biên, Hà NÙi. 
Só co phàn tán thành là 1.364.252 có phân, bàng 100 % só có phân có quyêén bieu quyêt tham du Dai hÙi. 

Biêu quyêt thông qua dieu lÇ sra dôi 
Só co phan tán thành là 1.364.252 có phân, bàng 100 % só có phân có quyên bi¿u quyet tham du Dai hÙi. 
Biêu quyêt thông qua quy chê nÙi bÙ vê quán tr/ công ty 
Só co phan tán thành là 1.364.252 co phân, bàng 100 % só có phân có quyên bi¿u quyét tham du Dai hÙi. 
Biêu quyêt thông qua quy chê ho¡t �Ùng cça HÐQT 
Só co phan tán thành là 1.364.252 có phán, b�ng 100 % só có phán có quyên biêu quyêt tham du Dai hÙi. 

Biêu quyêt thông qua quy chê, ho¡t �Ùng cça BKS 
Só có phan tán thành là 1.364.252 có phán, bàng 100 % só có phán có quyén biéu quyét tham du Dai hÙi. 
- Biêu quyêt thông qua �on v/ kiêm toán báo cáo tài chính 
Só có phán tán thành là l1.364.252 có phán, bàng 100 % só có phán có quyén biéu quyét tham du Dai hÙi. 
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9. Dai hÙi �� nghe Thu ký d¡i hÙi thông qua Nghj quyêt �¡i hÙi. 
Bien ban duroc lp xong vào hôi 1 lh30 ngày 26 tháng 6 n�m 2021 

TM DOÀN CHn TICH 

1005%46 
THU' KÝ DAI HOI 

ONG TY 
d PHAN 

THUA MA-9ÄU TU* 
LONG BIÈN 
Nguyen hái Dkng 

huuy 

Nguyen Thi/ Thu Huong 

1 

to.LON 



cONG TYCP THUONG MAI - �ÀU TU LONG BIÈN CONG HOÀ X� HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 
DÙc lap- Tu do - Hanh phúc KD:010060 

CONG cONG T Yo 
CO PHAN 

+THUONG MA-DÄU TU* 
LONG BIEN 

96869-C 
BIÊN BAN 

p HAN 

Thoi gian hop: 14h00' ngày 26 tháng 6 n�m 2021 

Dia diêm: V�n phòng Công ty 561 duong Nguyén V�n Linh, phuong Sai 

�ông, qun Long Biên, TP. Hà NÙi 

Thành phàn moi 
Các Ong (bà) trong HÐQT Công ty có m·t dç 05 nguoi 

1) Ong Nguy�n Thái Dkng : Chç tich HÐQT 
2) Ong Vü Minh Tuân 
3) Ong Trinh Häi �uong: Thành viên HÐQT-PGÐ Công ty 
4) Bà Nguy�n ThË Phuong Thành viên HÐQT- K� toán truong Công ty 
5) Bà Nguyên ThË Bích Liu : Thành viên HÐQT- GÐ Siêu thË Hapromart Säi Dông 
Chù toa: Ong Nguyên Thái Dkng 

Thu ký: Ong Trinh Häi �uong 
Noi dung euÙe hop: Ngày d�ng ký cuói cùng chót danh sách co �ông 

HOP HOI DONG QUÄN TR. CÔNG TY 
OiEN-1 

Phó chù tich HÐQT - Giám �ôc Công ty 

nhn cô túc n�m 2020 

C�n cú vào Lut doanh nghiÇp, �iêu lÇ tô chúc ho¡t �Ùng cça Công ty. 

C�n cr NghË quyêt sóa4/6./NQ-DHÐCÐ-CTLB ngày 26/6/2021 cça �ai 
hÙi �ông có �ông công ty n�m 2021 

Hoi dông quan trË Công ty thông nh¥t: 
Ngày ��ng ký cuôi cùng chôt danh sách cô �ông nhn cô túc n�m 

2020: ngày 17/7/2021 

- Chi tra có túc n�n 2020: Bång tiên mat 
Ty le chi trá: 9,5% - Tuong úng mõi (01) cô phiêu duge nhn 950 �ông 

Thoi gian thanh toán: tù ngày 28/7/2021 

Dja diêm thrc hiÇn: 
+Doi vÛi chéng khoán luu ký: Nguoi so hïu làm thç tåc nhn cô túc 

bang tien m·t t¡i các Thành viên luru ký moi mo tài khoàn luru ký. 
+Doi vói chéng khoán chua luru ký: Nguoi sÝ hïu làm thù tåc nhn co 
trc bàng tiéên m·t t¡i trå sò Công ty co phân Thuong m¡i - �au tu Long 

Biên, dja chi: Só 561 Nguyén V�n Linh, Phuong Sài Dông, Qun Long 
Biên, TP. Hà NÙi vào các ngày làm viÇc trong tuan, båt dâu të ngày 

28/7/2021 



Cuoc hop két thúc hôi 15h00 cùng ngày các thành viên dr hÍp dêu nhât tri ky 

tên duói �ây. 
GTTICH HÐQT

cONG TY 
o PHAN 

THING MA-DAU TU 
ANG BIEN 

ONG 

CÁC THÀNH VIÊN HÐQT CÔNG TY 

Va Minh Tuin Trinh Hai Drdng Nguyen Thi Phurong Nguy¿n ThË Bích Lyu Nguyen Thái Dkng 
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