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Vv: Lui thài gian tó chive 

dai hoi dong có dóng 

Hà noi, ngày tháng 4 nám 2022 
THÔNG BÁO 

veviÇe lùi thÝi gian to chéc D¡i hÙi �ông cô dông nhiÇm ký 2022-2026 

Kính giri - Uy ban chéng khoán nhà nuroc 
- So k¿ ho�ch & �âu tur Thành phô Hà NÙi 
- So giao dËch chéng khoán Hà Noi (HNX) 
- Quý có�ông công ty 

Tên doanh nghiÇp: Công ty cô phân Thuong mai - Dàu tu Long Biên 

Try so chinh: 561 Nguy��n Vän Linh, Sai �ông, Long Biên, Hà NÙi 

Dien thoai: 02438750728 

Website: haprolongbien.vn 

M� sô doanh nghiÇp: 0100596869 

C�n cú lut doanh nghiÇp só 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, HÙi �ôong quán 
trË Công ty CP Thuong m¡i - �âu tu Long Biên xin thông báo tói quý co quan; 

quý co dông vê viÇc lùi thÝi gian to chúc d¡i hÙi dông cô �ông công ty nhiÇm ky 

2022-2026 nhu sau: 

Thoi gian to chírc �¡i hÙi: Du kiên trong tháng 6 n�m 2022 
- Lý do lùi thoi gian to chírc d�¡i hÙi: �ê có thêm thoi gian làm tot công tác 

chuan bi cho �¡i hÙi �ong cô �ông nhiÇm ky 2022-2026. 
Thoi gian và dËa diêm hÍp cy thê công ty së thông báo tÛi quý co quan và quý 

co dong theo quy dinh. 

Trân trong thông báo ! 

TM. HOI �ÓNG QUAN TRI/ 
O059HU TICH 

cONG 
CO PAN 

THUONG -DAU TU 

LOIEN 

Noi nhân: 
- UBCKNN 

So KHDT | dé BC; 
HNX 
HÐQT Cong ty. 
D�ng tài trên websile. 

GIEN 
Nguyen Thái Dung 
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