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 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY 
 ĐỂ TỔ CHỨC  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 

 Căn cứ vào: 

 ●  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn 

 ●  Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình 

 ●  Nghị  quyết  số  02/BB21.10.2022//NQ  –  HĐQT/KBI  t  ại  cuộc  họp  Hội  đồng  Quản  trị  ngày  21  tháng  10  năm 
 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên  năm 2023; 

 Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty như sau: 

 Để  thực  hiện  việc  tổ  chức  Đại  hội  cổ  đông  thường  niên  năm  2023  của  Công  ty  Cổ  phần  Công  Nghiệp 
 Kim  Bình  vào  ngày  14  tháng  04  năm  2023,  Công  ty  sẽ  thực  hiện  việc  chốt  danh  sách  Cổ  đông  sở 
 hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình vào 17 giờ ngày 14/3/2023  . 

 Đối  với  các  giao  dịch  cổ  phần  sau  thời  điểm  17  giờ  ngày  14/3/2023  đến  ngày  khai  mạc  họp  Đại  hội 
 đồng  cổ  đông,  người  nhận  chuyển  nhượng  có  quyền  dự  cuộc  họp  Đại  hội  đồng  cổ  đông  thay  thế  cho 
 người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng theo hai cách sau đây: 

 ●  Người  nhận  chuyển  nhượng  tham  dự  với  tư  cách  cổ  đông  mới  bằng  cách  thông  báo  bằng 
 văn  bản  kèm  các  chứng  cứ  về  việc  chuyển  nhượng  cổ  phần  nói  trên  đến  công  ty  không 
 chậm  hơn  48  giờ  đồng  hồ  (17  giờ  ngày  14/3/2023)  trước  ngày  khai  mạc  họp  Đại  hội  đồng 
 cổ đông. 

 ●  Người  nhận  chuyển  nhượng  có  thể  tham  dự  với  tư  cách  là  đại  diện  theo  uỷ  quyền  của  Cổ 
 đông  đã  chuyển  nhượng  bằng  cách  xuất  trình  Giấy  uỷ  quyền  tham  dự  do  Cổ  đông  đã 
 chuyển nhượng ký phát  trước  thời điểm chuyển nhượng. 

 Thông  báo  này  để  các  Quý  Cổ  đông  được  biết  để  thực  hiện  các  giao  dịch  của  mình.  Công  ty  sẽ  gửi 
 Thông  báo  mời  họp  Đại  hội  cổ  đông  Thường  niên  năm  2023  đến  từng  quý  vị  Cổ  đông  có  tên  trên  danh 
 sách  Cổ  đông  được  chốt  vào  ngày  14/3/2023  và  nội  dung  Tờ  trình  chi  tiết  các  vấn  đề  nêu  trong 
 Chương  trình  nghị  sự  trên  đây  sẽ  được  đăng  trên  website  Công  ty  ngay  sau  khi  Thông  báo  mời  họp 
 Đại hội cổ đông Thường niên năm 2023 được gửi đi. 
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