BỘ TÀI CHÍNH
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Số: 1802/TB-SGDHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng như sau:
-

Tổ chức niêm yết

: Công ty Cổ phầ n Thủy điêṇ Miề n Nam

-

Mã chứng khoán

: SHP

-

Loại chứng khoán

: Cổ phiếu phổ thông

-

Mệnh giá

: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

-

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/10/2021

-

Ngày đăng ký cuối cùng

-

Lý do và mục đích: + Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

: 29/10/2021

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
-

Nội dung cụ thể:

1) Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/11/2021
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
• Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phầ n
Thủy điê ̣n Miề n Nam, địa chỉ: P.106, lầ u 1, tòa nhà Citilight - 45 Võ Thi ̣
Sáu, P.Đakao, Q1, TP.HCM.
• Thời gian thanh toán: bắ t đầ u từ ngày 29/11/2021 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật
và các ngày Lễ) sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến
16 giờ 30.
• Khi đến nhận cổ tức: Người sở hữu mang theo Giấy CMND/CCCD (nế u
là cá nhân)/ĐKKD (nế u là tổ chức + Giấ y giới thiê ̣u của công ty) và Giấy
chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền
hợp pháp.
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• Người sở hữu có nhu cầu nhận cổ tức qua chuyển khoản, đề nghị gửi
thông báo đề nghi ̣ chuyể n khoản theo mẫu của Công ty + CMND/CCCD
(bản sao công chứng) + bản photo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về:
Công ty Cổ phầ n Thủy điê ̣n Miề n Nam – Phòng Tài chiń h kế toán, điạ chi:̉
P.106, lầ u 1, tòa nhà Citilight – 45 Võ Thi ̣Sáu, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM.
2) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 25/11/2021
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời ho ̣p cho cổ đông
- Nội dung họp: thông qua các nô ̣i dung sau:
+ Báo cáo kế t quả hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản
xuấ t kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo hoa ̣t đô ̣ng của Hô ̣i đồ ng quản tri ̣năm 2020;
+ Báo cáo hoa ̣t đô ̣ng của Ban Kiể m soát năm 2020;
+ Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo thực hiê ̣n chi trả thù lao Hô ̣i đồ ng quản tri,̣ Ban Kiểm soát trong
năm 2020 và kế hoa ̣ch chi trả thù lao trong năm 2021;
+ Triǹ h về viê ̣c thông qua phương án phân phố i lơ ̣i nhuâ ̣n năm 2020 và kế
hoa ̣ch phân phối lơ ̣i nhuâ ̣n năm 2021;
+ Triǹ h về viê ̣c cho ̣n danh sách đơn vị kiểm toán thực hiê ̣n soát xét Báo cáo tài
chính 6 tháng đầ u năm 2021 và kiể m toán Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Triǹ h sửa đổ i bổ sung điề u lê ̣, quy chế quản tri ̣nô ̣i bô ̣, quy chế hoa ̣t đô ̣ng của
Hô ̣i đồ ng quản tri ̣quy chế hoa ̣t đô ̣ng của Ban Kiể m soát;
+ Trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban
Kiểm soát nhiê ̣m kỳ IV(2017-2022);
+ Và các vấ n đề khác thuô ̣c thẩ m quyề n Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6).

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đã ký

Trần Anh Đào
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