
BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3149/TB-GENCO3 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  06  tháng  9 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu  

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 trân trọng 

kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu 

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Vào lúc 08h00, Thứ hai, ngày 17/9/2018. 

2. Địa điểm: Tại Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-

4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM. 

3. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng 

Công ty Phát điện 3 (mã PGV) theo danh sách chốt ngày 20/8/2018 hoặc những 

người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

4. Chương trình Đại hội: đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: 

https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong-lan-dau 

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ 

đông tham khảo tại địa chỉ: https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/dai-

hoi-dong-co-dong-lan-dau 

6. Xác nhận tham dự Đại hội: 

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được 

ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi 

Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung chương trình Đại 

hội (nếu có) trước ngày 14/9/2018 (tính theo dấu bưu điện) cho Ban tổ chức 

đại hội theo địa chỉ liên hệ sau: 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254 3876927  Fax: 0254 3876930 

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho 

người khác họp thay Quý Cổ đông - mẫu giấy ủy quyền đề nghị cổ đông 

download tại địa chỉ: https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-

dong-co-dong-lan-dau 

- Đối với cổ đông là cá nhân, quý cổ đông khi đến dự Đại hội xin vui lòng 

mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký 



với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD) và Giấy ủy quyền có đầy 

đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền). 

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân 

của Người đại diện và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người đại 

diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của cổ đông tổ chức đó). 

Trân trọng./. 

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA   
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chlic D4.1 hoi ding co (long 1ln au TOng Cong ty Mat din 3 - CTCP 

      

Ten co dong. 	  

So CMND/DI(K.D. 	 .Cap ngay 	 Tai 	  

Dia chi. 	  

Dien thoai• 	 Fax 	 Email 	  

TOng so co phan so hilly 	  

(bang chit 	  

Xic nhan tham du phien hop Dai hal ding co (tong Fan dau cam T6ng Cong ty Phat dien 3 

CTCP to chic vao 08h00, Thir hai, ngay 17/9/2018 tai Khach san LOTTE LEGEND 

HOTEL SAIGON, so 2A-4A Ton Dirc Thang, Quan 1, TPHCM. 

CO BONG 
(Ky, clang cent (ne‘u let to chic) va ghi To ho ten) 

Ghi 	nghi quY Ca dong xac nh an vi'ec tham gia (hok fly quyen cho nguoi dai din tham du theo mau Giay uy 
quyen kern theo), gni Fax ya ban chink ye dia chi sau trwerc ngiry 14/9/2018 

TONG CONG TY PHAT DICN 3 

Dia chi: Khu Cong nghi0 Phu M5," 1, Phutmg Phu My, Thi xa Phu My, Tinh Ba Ria - Wing Tau 
Wri thoai:0254 3876 927 	Fax: 0254 3876 930 
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GIAY UY QUYEN 
DV' HOP BAI HO! BONG CO BONG LAN DAU 
TONG CONG TY PHAT BIN 3 - CTCP 
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MOT THANH kilt 
-TONG GONGTY 

to chirc Dai hoi gong co &mg ran dau Ping Cong ty Plat dien 3 - CTCP 

Chung toi la nh6m c6 dong cua Tgng Cong ty Phat dien 3 - Cong ty CO ten trong danh sach 
kem theo ding nhat tri i y quyen cho: 

Ong (ba). 	  

So CMND• 	 Cap ngay 	 Tai 	  

Dia chi. 	  

Dtrgc quyen thay the Chung toi tham du Dai hei dong c6 citing ran dau cua Tong C8ng ty 
Phat dien 3 - Cong ty CO phan va c6 quyen thgc hien mgi quyen lgi va nghia vu tat Dai hoi 
(long co citing tuang frng viii 	  c6 phan do Chung toi s8 hat. Giay 	quyen 
nay c6 hieu lgc ke ngay 1(-)", den khi ket thitc kST hop Dai hei (long , dong lan dau dm Tong 
Cong ty Phat dien 3 - Cong ty c6 phan. 

Chfing fed hoan toan chlu trach nhiem ve viec fly quyen nay va cam ket tuan thit nghiem chinh 
cac quy dinh hien hanh cua phap luat. 

NGUOI BOX UY QUYEN 	 QUYEN 
va ghi re5 ho ten) 	 (Dirge ky ten theo danh sach dinh kern) 

Ghi cha: Xin vui long gai Fax va gai ban chinh Gay ny quya'n ve dia chi sau fru* ngay 14/9/2018 

TONG CONG TY PHAT EON 3 

Dia chi: Phtferng Phu My, Thi xa Phu My, Tinh Ba Ria - Viing Tau 
Dien thoai:0254 3876927 	Fax: 0254 3876930 
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GIAY UY QUYEN 
HOP DAI HOI BONG CO BONG LAN DAU 

TONG CONG TY PHAT DIEN 3 - CTCP 

Ten c r RA im.tk 

	chuc Dai hOi dong co &Ong Ian dau Ping Cong ty Phat dien 3 - CTCP 

So CMND/DKI(D. 	 Cap ngay 	 Tai 	  
Dia chi 	- 
Dien thoai: 	  Fax: 	 Email: 	  

TOng se, co phan so.  him 	 (bang chit. 	  
Nay Toi/Cong ty uy quyen cho: 
Ong (ba). 	  
So CMND. 	 Cap ngay 	 Tai 	  
Dia chi• 	  
s6 co phan fly quyen. 	  
Duoc quyen thay the Toi/Cong ty tham du phien hop Dai hei d6ng co dong lasn dau cua TOng 
Cong ty That dien 3 - CTCP to chirc vao 08h00, ngay 17/9/2018 va c6 quyen thuc hien moi 
quyen loi va nghia vu tai Dai hei co &Ong tuong,  	 .co phan do 
Toi/Cong ty him. Giay Uy quyen nay co hien luc ke tit ngay 14T den khi ket thfic lcSr hop Dai 
ht:ol dOng co 'Tong Ian dau oh Tong Cong ty. 
ChUng toi hoan town chiu trach nhiem ve viec ay quyen nay va cam ket tuan thit nghiem chinh 
cac quy dinh hien hanh cua phap lust. 

BEN BUQC UY QUYEN 	 BEN UY QUYEN 
(1(.) viz ghi r5 ho ten) 	 (Kii, clang dau va ghi r5 h9 ten) 

Ghi chic Xin vui long gfa Fax va gin ban chinh Giaxy iy quye'n ve dia chi sau truce ngay 14/9/2018 

TONG CONG TY PHAT THEN 3 

Dia chi: Phuong Phu My, Thi 'Ca Phu M57, Tinh Ba Ria - Wing Tau 
Dien thoai:0254 3876927 	Fax: 0254 3876930 
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DIY BAI HOI BONG CO BONG LAN DAU 

NG TY PHAT BIEN 3 - CONG TY CO PHAN 

cho Ong/BA 	  
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Th'ng so co ph'an so.  him 
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