
cONG HOÀ X HOI CHÙ NGH*A VIÆT NAM 

DÙc lâp- Ty do - Hanh phúc 
CONG TY CP THUONG MAI - �ÅU TU' LONG BIËN 

S6:0d..TT - HÐQT - CTLB 

Hà noi, ngày 25 tháng 6 n�m 2022 

TO TRINH 

DAI HOI DONG CÓ DÔNG NHI�M KÝ 2022-2026 

V/v: Phân phÑi loi nhun, chia cô túrc 

1. Phân phói loi nhun, chia cô tíre, trich lp các quý n�m 2021. 

C�n cu vào quy¿t toán t£i chính và k¿t quå sån xuât n�m 2021, HÙi dông quàn tri 
kinh trinh �ai hÙi co �ông phuong án phân phói loi nhun, chia có túc, trich 1p các 

quy n�m 2021 nhu sau: 

Thrc hiÇn n�m 
TT Noi dung chi tiêu DVT 

2021 

5.537.362.528 T|Lgi nhun truóc thuê 
Loi nhuân sau thuê 

VNÐ 

2 VNÐ 4.743.418.049 

3 Trich láp các quý 
+Quy dau tu phát triên 
+Quy phúc loi, khen thuong 

3.100.000.000 

VNÐ 2.800.000.000 

VNÐ 157.700.000 

+Quy thurông Ban quàn lý, �iêu VND 
142.300.000 

hành côngty 
1.643.418.049 4 Lgi nhuân con l¡i 

5 Chia co turc 
-Ty le chia có túc /näm (9%) 
Lsótièn chia có tic 

Kính trinh �¡i hÙi cô�ông xem xét thông qua! 

VNÐ 

% 

VNÐ 1.350.000.000 

TM. HDQT CÔNG TY 

.01005 N TICHI 

cOHGTY 
Noi nhan: 
- Dai hoi dong có dóng: 
- CBTT (HWebsite. UBCKNN, HNX): 

HDOT, BKS, BGÐ; 
Luu VP HEÐQT 

KK.D0 

CO PHAN 
*THNG MAL-BÄU TU ANG BIËN 

BIEN - TP 

Nguyén Thái Dkng 



cONG HOÀ x HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lp Ty do - Hanh phúc 
cONG TY CP THUONG MAI - �ÀU TU' LONG BIÊN 

só:CkTT- HDQT- CTLB 
Hà noi, ngày 25 tháng 6 n�m 2022 

TO TRINH 
DAI HOI DÓNG CÔ DÔNG NHIÆM KÝ 2022-2026 

Viv: Mtc thà lao cho H�QT, BKS näm 2021 

C�n cé vào quyêt toán tài chính và kêt quå sån xuât n�m 2021 và kê ho¡ch kinh doanh 

sán xu¥t n�m 2022, HÐQT kính trinh �¡i hÙi có dông múc thù lao cça HÙi dông quàn tri, 

Ban kiêm soát Công ty nhu sau: 

Mirc thù lao cho HDQT và Ban kiém soát n�m 2022. 

Thù lao cho HÐQT và Ban kiêm soát dê phåc vy cho công tác ho¡t dÙng chi o 

xuát kinh doanh duoc dra trên nguyên t�c chát luomg, hiÇu quà công tác, các thành viên 

trong HÐQT và Ban kiÁm soát duge huong hÇ só tièn thç lao theo chirc trách nhiÇm vyu, phù 

hop vÛi mt bang chung so vói các doanh nghiÇp khác trong khu vuc và múc thu nhp cùa 

CB, CNV Công ty. Thù lao cho HÙi dông quàn trË và Ban kiém soát n�m 2022 dy kiên dugoc 

tinh hàng tháng theo hÇ sô chéc danh nhân múrc luong co so n�m 2022 nhu sau: 

He so chrc Trong drong 

(dông) 
TT Chrc danh 

danh 

HÙi dông quan tr/ _ 
Chu tich HÙi dông quån tr 
Phó chù tich HÐQT 

3 Thành viên HÙi �ông quàn trË 
II Ban kiêm soát_ 

Truong ban kiêm soát 

Thành viên Ban kiêm soát 

7.450.000 5,0 
4,0 5.960.0000 

3,0 4.470.000 

2,5 3.725.000 
2 1,0 1.490.000 

Voi nhn: 
Dai hoi dong có dong; 
CBTT (Website, UBCKNN, HNX); 
HÐQT, BKS, BGÐ; 
Luu VP HÐQT 

TM HDO cÔNG TY 
cON CONCHE NCH 

CPHAN 
HNG MAL-DÄU TU 
LANG BIEN// 

BN TP 
HA 

Nguyên Thái Dkng 



cONG TY CP THUONG MAI- �ÀU TU LONG BIËÊN CONG HOÅ XÅ HQI CHn NGHÍA VIET NAM 

Doc lap-Ty do - Hanh phúc 

S6: TT - HÐQT - CTLB 
Hà noi, ngày 25tháng 6 n�m 2021 

TO TRINH 
DAI HOI DONG CÒ DÔNG NHIEM KÝ 2022-2026 

Vv: Mrc tien thuröng cho HÐQT, Ban diÁu hành và Ban kiem soát công ty 2021 

C�n cu vào quyêt toán tài chính và kêt quå sån xuât n�m 2021 và kê ho¡ch kinh doanh 

san xuât nà�m 2022. HÐQT kinh trinh D¡i hÙi có dông múc tiên thuöng cça HÙi �ông quan 

tri. Ban diêu hành và Ban kiêm soát Công ty nhu sau: 

Muc tiên thurong cho HÐQT, Ban diêu hành và Ban kiêm soát n�m 2021. 

Tu ket quà thrc hiÇn các chi tiêu kê ho¡ch sån xuât kinh doanh n�m 2021 dat và vuot 

muc kê ho�ch �ê ra. 

Du kien tiên thuong cho HÙi �ông quán tri, Ban diêu hành và Ban kiêm soát tông sô 

là 3% lgi nhuân sau thuê. Trong dó: 

Tien thuong cho tp thé HÐQT là 1,65% trên li nhun sau thuÃ là: 78.300.000d 

Tiên thuong cho tp thê Ban �H là 0,85% trên loi nhuân sau thuê là: 40.300.000d 

Tiên thuong cho Ban kiém soát là 0,5% trên lgi nhun sau thuê là: 23.700.000d 

Kinh trinh E�ai hÙi cô �ông xem xét thóng qua! 

Noi nhan: 
Dai hoi dong có dóng; 

- CBTT (Website, UBCKNN, HNX); 

HÐQT, BKS, BGÐ; 
Luu VP HDOT 

oTM HDQT CÔNG TY 
CONG HU\TICH 

CO PMAN 
THUONG A-DAU TU 

LON BIEN 
HAN 

Nguyen Thái Dkng 

TP 



CTY CP THUONG MAI - �AU TU LONG BIÊN cONG HOÅ X HOI CHÜ NGH*A VIET NAM 

Doc lp - Ty do - Hanh phúc 

S6: 2.4TT- HÐQT- CTLB 
Hà noi, ngày 25 tháng 6 n�m 2022 

TO TRINH 
DAI HOI�ÔNG CÓ�ÔNG NHIEM KÝ 2022-2026 

V/v: Lp dy án �âu tur 

C�n cu vào tÝ trinh vè viÇc lp dy án �âu tu �ã duoc �HÐCÐ thuòong niên 

2020; 2021 thông qua nhung chua triên khai 

C�n cr vào �Ënh huóng phát trin Công ty, HÐQT kính trinh �¡i hÙi cô 

�ong thông qua chç truong lâp dy án �âu tr t¡i �ia diêm thuÙc mang luói kinh 

doanh cua công ty. 

+Tiêp tuc lp du án �âu tu Trung tâm thuong m¡i kêt hop vÛi v�n phòng làm 

viÇc t¡i sô 2 Ngô Xuân Quáng, ThË trân Trâu Quy, Gia Lâm, Hà NÙi. 
Quy mo, tri giá, công näng và các chi tiêu thông sô cy thê cça dy án �ai hÙi 

dong Cô dông üy quyên cho HEQT quyêt dËnh. 
Kinh trinh �ai hÙi cô �ông xem xét thông qua! 

O10 HDQT CÔNG TY 
CU TICH 

Noi nhan 
- Dai hÙi dông có dong: 
- CBTT (HWebsite, UBCKNN, HNA; 

- H�QT, BKS, BGÐ; 

- Luu VP HÐQT 

/CONGAT 
CofHAN 

THUONMAL-DAU TU 
BIEN 

8IEN -TP: 

Nguyen Thái Dkng 



Cong hoà xä hÙi chç nghia viÇt nam 

Doe lap - Ty do - Hanh phúc 
Công ty CP Thuong mai - �âu tur Long Biên 

s: 2./TT- HÐQT - CTLB 
Hà noi, ngày 25 tháng 6 n�m 2022 

To trinh dai hÙi �ông có dông nhiÇm ky 2022-2026 

Vw: Lya chon don vË kiêm toán Báo cáo tài chinh näm 2022 

De kip thÝi kiêm toán báo cáo tài chính sau khi kêt thúc n�m tài chinh. HÐQT 

kinh trinh �¡i hÙi có �ông vÁ viÇc lura chon don vË kiÃm toán dê thrc hiÇn kiêm 

toán Báo cáo tài chính n�m 2022 nhu sau: 

Lya chon �on vË kiêm toán BCTC n�m 2022: Công ty TNHH Kiêm toán 

AFC Viet Nam 

Cung ty TNHH Kiêm toon AFC ViÇt Nam �ó thuc hiÇn kiêm toán báo cáo tài 

chinh n�m 2020,2021 cho công ty CP Thuong m¡i - �âu tu Long Biên. VÛi n�ng 

lyc, trinh �Ù các kiêm toán viên tham gia kiêm toán có chât luong së tuu vân cho 

cong ty các vân �ê vê thuÃ và kê toán hiÇu quá. 
Kinh trinh �¡i hÙi �ông cô �ông xem xét thông qua! 

TM. HOLDÔNG QUÁN TR. CÖNG TY 

100596aShu tich 
coyd TY 
Cp PHAN 

THUONG MAL-OAU TU 
G BIEN 

BIEN 
Nguyen 

-TP 
Thái Düng 
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