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Số: 18 - cV/PC3HP.Co-NV

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

ĐăkNông, ngày 24 tháng 01 năm 2022

CỒNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh
- ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Mã chứng khoán: DRL

- Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

- Điện thoại liên hệ: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Công ty cổ  phần Thủy điện - Điện lực 3 đã thực hiện 
gửi Thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về “Ngày đăng ký cuối 
cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022”, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022

- Ngày thực hiện: 15/04/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 
24/01/2022 tại đường dẫn: http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong

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.
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CỒNG TY CỞ PHẦN 
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Mầu 07/THQ

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

Số: 16 - TB/PC3HP.C0-NV Đăk Nông, ngày 24 tháng 01 năm 2022
V/v: chốt danh sách cổ đông để 

thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2022

THÔNG BÁO
“Ve ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3
Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng 
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
1. Lý do và mục đích:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 15/04/2022
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại 
hội).

- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Nội 
dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội cho các cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu 
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
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- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):
Công ty Cổ phần Thủy điện -  Điện lực 3
Hộp thư 02 Bưu điện Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuydiendl3@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ 

được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty 
chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

* Tài liệu đính kèm
-  Nghị quyết số: 03 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 14/01/2022 của HĐQT 

Công tỵ về các nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2021 và Kế 
hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2






		2022-01-24T16:41:45+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
	I am the author of this document




