
  

  
CÔNG TY CỔ PHẦN 
THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

—————— 
Số: 99/2020/BHHC-TCHC 

V/v: Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. 

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

——— o0o ——— 
 

Lào Cai, ngày 18  tháng 4 năm 2020 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại:  0214 6294668  

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng 

Điện thoại: 0989000303 

Loại công bố thông tin:  

24 giờ x 72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  

Nội dung công bố thông tin: 
Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 

96/2020/TB –BHHC-HĐQT ngày 17 tháng 04 năm 2020. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ điện 

Bắc Hà ngày 18/4/2020 tại đường dẫn: http://www.thuydienbachalaocai.com.vn. 

Chúng 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. 

Trân trọng !  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- VP HĐQT; 
- Lưu TCHC. 
 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

 

 

 
 
 

http://www.thuydienbachalaocai.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

________ 
Số 96/2020/TB-BHHC-HĐQT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

   Hà Nội, ngày  17  tháng 4  năm 2020 

 

  

THÔNG BÁO 
Về việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

_______ 

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Bắc Hà đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung 

lần 2 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2018; 

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã có Thư mời gửi các Quý cổ đông về việc 

tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 8h, thứ tư ngày 

22/4/2020.  

Để thực hiện quyết định của Thủ tướng chính phủ về cách ly xã hội do dịch 

viêm đường hô hấp cấp Covid -19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả 

nước, cũng như để đảm bảo ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh cho cộng đồng và 

sức khỏe của nhà đầu tư. Vì vây, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xin thông báo 

đến các Quý cổ đông về việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020. Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội tới các 

Quý cổ đông vào thời gian thích hợp theo đúng quy định. 

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà trân trọng thông báo! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đăng website Công ty; 

- Lưu VP HĐQT, TCHC. 
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