
  
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số :           / PC3I-TC                           Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2020 
V/v công bố thông tin theo quy định 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
 

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) 

- Mã chứng khoán: PIC 

- Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng 

- Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng 

- Điện thoại: 0236.2210027-0236.2212542   Fax: 0236.2221000 

- Email: cbtt_pc3i@pc3invest.vn 

2. Nội dung thông tin công bố: hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/04/2020 
và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/04/2020 để thực 
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại thông báo 
số 307/PC3I-TC ngày 16/03/2020 của PC3-INVEST, thông báo 936/TB-VSD 
ngày 18/03/2020 và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 
V585/2020-PIC/VSD-ĐK ngày 09/04/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán 
Việt Nam với lý do: dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhằm 
hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 
15/05/2020 tại website: http://pc3invest.cpc.vn. 

Chúng tôi xin 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:               NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
- Như trên;                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC              
- Lưu VT,TC. 
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
            Số : 601/ PC3I-TC                             Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2020 
 V/v: hủy ngày đăng ký cuối cùng và 
  danh sách tổng hợp người sở hữu  
  chứng khoán để thực hiện quyền  
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 
 

                   Kính gửi :  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (SGDCK) 

 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty 
CP Đầu tư Điện lực 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; 

Căn cứ công văn số 182/CV-ĐKKD ngày 21/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 
Đà Nẵng về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 
Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST); 

 Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty 
CP Đầu tư Điện lực 3 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ 
chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 

PC3-INVEST đề nghị VSD và SGDCK hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 07/04/2020 
và danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 07/04/2020 để thực hiện 
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại thông báo số 307/PC3I-TC ngày 
16/03/2020 của PC3-INVEST và thông báo 936/TB-VSD ngày 18/03/2020, danh sách tổng 
hợp người sở hữu chứng khoán số V585/2020-PIC/VSD-ĐK ngày 09/04/2020 của VSD. 

Lý do hủy: Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 nhằm hạn chế rủi ro lây 
lan của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT; 
- UBCKNN, SGDCKHN 
- Website Cty; 
- Lưu VT, TC. 

 

 
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
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