
CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HO CHU NGHIA V4T NAM 
NHItT DIN PHA LAI 	 Di)c14 - Tv do - H#nh pinic 

Hai arcing, ngay 03 thang 03 nam 2021 

CONG BO THONG TIN 
TREN CONG THONG TIN DIN CUA UY BAN CHUNG 

KHOAN NHA NIXOC VA SGDCK TP.HCM 

Kinh 	- Uy ban Chung khoan Nha nuac; 
- So Giao dich chirng khoan TP.HCM. 

- Ten to chirc: CONG TY CP NHIET DIN PHA LAI 
Ma chung khodn: PPC 
Dia chi tru so chinh: Km28, QL18, Phuemg Pha Lai, thanh ph0 Chi 

Linh, Tinh Hai Throng 
- Dien thoai: 0220.3881126 	 Fax: 0220.3881338 
- Nguai dixcyc fly quyen CBTT: Le The Son - Ke toan truang 

Loai thong tin ding b0 : El dinh kS, 0 bAt thuang N 24h 	0 theo 
yeu eau 

Ni)i dung thong tin cong h4li (*): 
Can dr Nghi quyect so 202/NQ-PPC cua Hoi dOng quan tri Cong ty ngay 

03/03/2021 (thay the nghi quy& so 201/NQ-PPC ngay 01/3/2021), nOi dung 
thong tin dugc cong b0: Thay dOi thOi gian to chuc Dai I-10i dOng ca &Ong 
thuang nien nam 2021 nhu sau: 

- Ngay to chuc D4i h0i (truck thay d0i): Ngay 15/03/2021; th6i gian bat 
dau tir 8 gia 30,phUt (Cong ty da phat hanh thu mai ngay 22/02/2021). 

- Ngay chirc Dai h0i (sau thay doi): NO),  23/04/2021; thai gian bat 
dau tir 8 gib 30 phfit. 

- Ngay gang 4 cuoi,cang Danh sach cac gong dieu kin tham gia 
va bieu quyet tai Dai 110i co dong thuang nien nam 2021: La ngay 09/02/2021 
(gift nguyen nhu trong Nghi quyet so 198/NQ-PPC pgay,  20/01/2021). 

- Dia diem: Tia 	tn.rang 	Cong ty Co phan Nhiet dien Pha Lai, 
Km28 - QuOc 10 18 - Phuong Pha Lai - Thanh ph0 Chi Linh - Tinh Hai 
Duang; 

- H0i &Ong quan tri COng ty có trach nhiem giri thu mai, thong bao den 
cac CO &Ong. 

- Cac tai lieu se tiep tic dugc cap nhat ten Website cua Cong ty. 
- Cac n'fai dung tren se ducyc giri dAy du den cac co quan có thAm quyen 

lien quan. 



Thong tin nay da &ivy cong be' ten trang thong tin dien tir cua cong ty tai 
dung clan : http://ppc.evn.vn  

Ban ding bit'') thong tin ngay thay the cho ban cong b6 thong tin ngay 
01/03/2021. 

Toi cam k6t cac thOng tin cong 136' tren day la dung su that va hoan toan 
chiu trach nhiem truov phap luat ve not dung cac thong tin da cong 136./ 

Tai lieu gu7 kern: 	 NGIrOT DUVC UQ CONG BO THONG TIN 
NQ se) 202/NQ-PPC; 	 KE TOAN TRU'ONG 

TY 

D4ON 



CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Số:
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày   

NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ  PHẦN  NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Văn bản xin ý kiến số 823/PPC-HĐQT ngày 25/02/2021 và Biên bản 

kiểm Phiếu biểu quyết bằng văn bản ngày 01/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc thay đổi thời gian tổ 

chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 15/03/2021; thời gian bắt đầu từ 

8 giờ 30 phút (Công ty đã phát hành thư mời ngày 22/02/2021).
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 23/04/2021; thời gian bắt đầu từ 8 

giờ 30 phút.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và 

biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: Là ngày 09/02/2021 (giữ 
nguyên như trong Nghị quyết số 198/NQ-PPC ngày 20/01/2021).

- Địa điểm: Tại Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Km28 
- Quốc lộ 18 - Phường Phả Lại - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương;

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ 
đông.

- Các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trên Website của Công ty.
- Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên 

quan.
Điều 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2021, thay thế nghị quyết 

số 201/NQ -PPC ngày 01/03/2021.
Điều 3. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.
                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH
- UBCKNN; HOSE;
- TT lưu ký CK;
- Website của PPC
- TVHĐQT, BKS; 
- Lưu VT, HĐQT.                                                            

            

     
     Nguyễn Văn Thủy
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