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CÔNG B渦 THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯ閏C VÀ SGDCK TPHCM 
 
 

Kính gửi:  
 - 曳y ban Chứng khoán Nhà nước 
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

 
 

- Tên tổ chức: CÔNG TY C蔚 PH井N ĐI烏N L衛C KHÁNH HÒA 

- Mã chứng khoán: KHP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa. 

- Điện thoại: 02582.220220    

- Fax: 02583.823828 

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguy宇n Cao Ký 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Loại thông tin công bố :      định kỳ       bất thường      24h        theo yêu cầu 

N瓜i dung thông tin công b嘘 :  
1. Nghị quyết số 75/NQ-ĐLKH ngày 11/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty 

về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn 
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Đính kèm). 

2. Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa sửa đổi lần thứ 17 sau khi 
hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 
(Đính kèm). 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 
ngày 11/09/2020 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông 
tin bất thường.  
  

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, TKCT. 
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NGHỊ QUY蔭T 

Về vi羽c sửa đ鰻i Điều l羽 Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành c鰻 phi院u  
để tăng v嘘n c鰻 ph亥n từ ngu欝n v嘘n ch栄 sở h英u 

 

H浦I Đ唄NG QU謂N TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN L衛C KHÁNH HÒA 

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động cてa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; 
Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 cてa HĐQT Công ty về 

việc ban hành quy chế phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty; 
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

23/06/2020 cてa Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; 
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-ĐLKH ngày 08/07/2020 cてa HĐQT Công ty về việc 

triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 
chて sở hữu; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐLKH ngày 31/07/2020 cてa HĐQT Công ty về 
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng 
vốn cổ phần từ nguồn vốn chて sở hữu; 

Căn cứ Báo cáo số 3493/BC-ĐLKH ngày 27/08/2020 cてa Công ty về việc báo 
cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chて sở hữu;    

Căn cứ văn bản số 5499/UBCK-QLCB ngày 10/09/2020 cてa づy Ban chứng 
khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chて sở hữu cてa KHP; 

Căn cứ tờ trình số 3735/TTr-ĐLKH ngày 11/09/2020 cてa Tổng Giám đốc Công 
ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chて sở hữu; 

Căn cứ ý kiến thống nhất cてa các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy ý kiến 
ngày 11/09/2020 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ 
phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chて sở hữu. 

 
QUY蔭T NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần 
trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần 
từ nguồn vốn chủ sở hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức 
vào ngày 23/06/2020. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau: 

 



2 
 

Điều kho違n 
sửa đ鰻i Điều l羽 hi羽n hành Điều l羽 sửa đ鰻i 

Điều 6. Vốn 
điều lệ, cổ 
phần, cổ đông 
sáng lập 

    1. Vốn điều lệ của Công ty là 
415.512.960.000 đ欝ng (Bốn 
trăm mười lăm tỷ, năm trăm 
mười hai triệu, chín trăm sáu 
mươi ngàn đồng chẵn). 
    Tổng số vốn điều lệ của Công 
ty được chia thành 41.551.296 
c鰻 ph亥n với mệnh giá là 10.000 
đồng/một cổ phần. 

     1. Vốn điều lệ của Công ty là 
575.710.160.000 đ欝ng (Năm trăm 
bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm mười 
triệu, một trăm sáu mươi ngàn 
đồng chẵn). 

Tổng số vốn điều lệ của Công 
ty được chia thành 57.571.016 c鰻 
ph亥n với mệnh giá là 10.000 
đồng/một cổ phần. 

Điều 2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan 
đến việc lưu ký, niêm yết bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành 
thêm và thực hiện việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều 
lệ mới. 

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng chức năng có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- TV HĐQT,  
- BKS Công ty; 
-  Ban TGĐ Công ty; 
- P3, P5; 
- Lưu VT, TKCT; 

TM. H浦I Đ唄NG QU謂N TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 

 




































































































		2020-09-11T17:09:51+0700




