
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019 

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

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước 
CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP, được Đại hội Đồng 
cổ đông thông qua ngày 17/9/2018.

Hiện nay công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần chưa hoàn tất nên không thể 
tiến hành Đại hội trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như 
quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Luật doanh nghiệp.

Vì vậy, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần kính báo cáo sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, UBCK Nhà nước, Sở giao dịch Chứng 
khoán thành phố Hà Nội và xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2019 của Tổng Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2019.

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần cam kết thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị. Rất 
mong nhận được sự chấp thuận của các Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- EVN (để báo cáo);
- TV HĐQT, KSV;
- Ban TGĐ;
- VP, các Ban;
- Lưu: VT, KH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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