
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3316     /TB-GENCO3       TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019   

THÔNG BÁO 

V/v thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019  

của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (mã cổ phiếu là PGV) xin trân trọng thông báo 

về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 

của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như sau: 

Tiếp theo Thông báo số 3304/TB-GENCO3 của ngày 18/10/2019 (Thông báo 

3304) của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty (Đại hội), theo đó Tổng Công 

ty dự kiến tổ chức Đại hội ngày 31/10/2019. 

Tuy nhiên, do một số công tác chuẩn bị cho Đại hội vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy, 

Tổng Công ty thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội như nêu tại Thông báo 3304, 

thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được Tổng Công ty thông báo sau. 

Thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và tài liệu 

Đại hội sẽ được thông báo đến các cổ đông và được cập nhật trên website 

www.genco3.com theo quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban TGĐ; 

- VP, các Ban TCT; 

- Lưu: VT, TH, KH. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 



 

 

 

 

 
 


