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CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU 

Số: 14/TB-CT/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 08 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc 

“Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương 

Hiếu xin được thông báo về việc đính chính nội dung Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT 

về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” ngày 22 tháng 8 năm 2022 như sau: 

* Nội dung ghi tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản” ngày 22/08/2022: 

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: 

- Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 

tăng Vốn điều lệ. 

- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty” 

*  Đính chính lại:  

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: 

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản” 

* Lý do: Công ty đã có sự nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản. 

Giao Tổng giám đốc thông báo cho các cơ quan/đơn vị hữu quan theo quy định 

về CBTT. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Các TV HĐQT, BKS, Ban 

TGĐ; 

- Lưu: VT, TK; 

 

 

 

 



(Ban hdnh kim theo Quy chd thltc hiQn quyin cho ngudi s|,htru chftng khodn) Miu O7iTHQ

c0Nc ry cO rHAN rHrIoNG MAr & ceNG HoA xA ngr cHU NGHIA vrET NAM
KHAI THAC KHOANG SAN utl0nc HIEU DQc lSp - Trl do - Hsnh phric

56: ..,43. ..ITB-CT 12022

V/v: ngdy ddng ky cu6i cirng d0 thqc hi6n quy6n
Thdi NguyAn, ngdy 2-2-thdng $ ndm 2022

THONG BAo
Vd ngny tlIng t(y cuSi cing AG Urp hiQn quyiin lay y ki0n cd ddng bing vin bin

Kinh grii: Trung tdm luu ky Chung kho6n ViQt Nam (VSD)

T6n TCPH: CONC ry CP tUr{oNC MAr & KrrAr rnAC KHOANG SAN DTIONG HrEU

TOn giao dich: DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY

Try sd chinh : SO 65, <tucmg Hodng Vdn Thp, tO 02, phudng Phan Dintr Phtng, thAnh pho

Th6i Nguy6n, tinh Th6i Nguy6n.

Di6n thoai : 0208.3.832.410 Fax: 0208 .3.835.942

Chrflng t6i thdng b6o tl6n Trung t0m Luu kf Chfng khoin ViQt Nam (VSD) ngi]y tlIng

ky cuiii cirng OO t4p danh s6ch ngucri sO hiru cho chrfrng khoin sau:

TOn chimg kho6n : CO phiOu C6ng ty CP Thuong m4i & Khai th5c khorlng sin Duong Hitlu

Md chimg kho6n

Lopi chring kho6n

MQnh giri giao dich

Sdn giao dfch

DHM

Cd phi6u phO thOng.

10.000 d6ng

HOSE.

Ngdy dAng ky cu6i ctng: 1410912022.

1. Ly do vir mgc dich: L6,V !, ki6n cd d6ng bing vdn bin.

2. NQi dung cU th6:

- Ty lC thgc hiQn: ooi voi c6 phitiu pho thong: 0l c6 phiriu - 0l quyAn bi6u quyijt.

- Thdi gian thuc hiQn: dg ki6n trong thdngg vd th6ng l0 ndm 2022.

- Dia tli€m thpc hi6n: t4i try sd vdn phdng c6ng ty so 65, duong Hodng vdn Thu, t6 02,

phucrng Phan Dinh Phing, thdnh pno rnai Nguy0n, tinh rhrii Nguy6n.

- N9i dung 15y f ki6n: c6c nQi dung thuQc thAm quy6n cria Dai hQi rl6ng c6 d6ng vC 6y 1r

kii5n cd tl6ng bing vdn bin.

Dd nghi VSD l$p vdr gfri cho C6ng ty chring t6i danh sSch ngucri s6l hfru chfng kho6n

t4i ngiry tllng ky cuiii cirng n6u trOn viro tlia chi sau:



- Dia chi nhfln Danh s6ch (b6n cimg):

cdNc rv & KTKS DIIONG HIEU
NGIIt HEO PEAP LUAT

n Thi Dung

c6ng ty C6 phAn Thwong mgi & Khai thdc khodng sfin Dwong Hiau

Sii 65, aidn7 Hodng Vdn Thq, ni 02, phadng Phan Dinh Phi,mg, thdnh pnA fnai

NguyAn, finh Thdi NguYAn.

- Dia chi email nhfln file dfl liQu: info@duonghieu'com'vn' :

Chrring t6i cam k6t nhirng thdng tin vii ngucri sO hiru trong danh sich sE tlugc sfr dgng

tlfing mqc dich vdr tuin thfr c6c quy tlinh cria VSD. Cdng ty chfng t6i sE hohn toirn chiu

trfch nhiQm trufc phfp tu4t 4iiu c6 vi ph4mXlz

Noi nhQn:
- Nhu Kinh gtli;
- SGDCK TP HCM;
- Luu VP I{EQT;

coxcry

& KHAI TIt
rsoAxc sAn



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Số: 07/2022/NQ-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 08 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
V/v: Đính chính nội dung Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT về việc  

“Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương 

Hiếu (“Công ty”); 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2022/BB-HĐQT ngày 22/8/2022 của 

Công ty; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua việc đính chính nội dung Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 

22/8/2022 về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” như sau: 

a. Nội dung ghi tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/08/2022: 

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: 

-  Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn 

điều lệ; 

- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty; 

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2022. 

Ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: ngày 

14/09/2022.” 

b. Nội dung đính chính lại:  

“Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: 

- Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản. 

Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2022. 

Ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: ngày 

14/09/2022.” 

c. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 22/8/2022 không thay 

đổi và giữ nguyên hiệu lực. 

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện các công việc 

liên quan. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.  

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT. 

 
 


