


CÔNG TY CỔ PHÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN Lực 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24 - NQ/PC3HP.C0-HĐQT ĐăkNông, ngày 27 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYÉT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN Lực 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 
Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý IV/2020;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: v ề  kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020: Thống nhất với các số 

liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

TT Nội dung ĐVT
Kế hoạch 
năm 2020

Thực hiện 
năm 2020

Tỷ lệ
thực hiện (%)

1 Sản lượng điện thương phẩm kWh 65.000.000 79.959.236 123,01_____________
2 Tổng doanh thu Tr đồng 86.672.322.000 99.482.342.093 114,78 Ọ /___________ „/ c0 Ị

3 Tổng chi phí Tr đồng 36.300.002.000 36.815.291.289 101,422

4 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tr đồng 50.372.320.000 62.667.050.804 1 2 4 ,4 L ^

5 Thuế TNDN Tr đồng 5.387.232.000 4.869.232.080 90,38 ^

6 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tr đồng 44.985.088.000 57.797.818.724 128,48

7 Cổ tức dự kiến %/cp 44,45 57,41 129,15

Điều 2: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2021

Thống nhất với các chỉ tiêu như sau:
- Kế hoạch sản lượng điện
- Tổng doanh thu
- Tổng chi phí
- Lợi nhuận trước thuế TNDN
- Thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế TNDN
- Cổ tức dự kiến
Kế hoạch cụ thể sẽ được HĐQT xem 

thường niên năm 2021 phê duyệt.

: 71.000.000 kWh
: 91.150.549.000 đồng 
: 36.230.208.000 đồng 
: 54.920.341.000 đồng 
: 5.792.034.000 đồng 
: 49.128.307.000 đồng 
: 48,50 %/cổ phiếu

ét điều chỉnh trước khi trĩnh ĐHĐCĐ



Điều 3: Thống nhất thông qua việc ông Nguyễn Sơn - thành viên HĐQT, Giám 
đốc công ty tiếp tục giữ chức vụ: Giám đốc công ty; Thời gian: từ ngày 01/01/2021 
cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Mức tiền lưong: Không lớn hon mức tiền lưong bình quân 12 tháng năm 2020 của 
ông Nguyễn Sơn trước khi đóng Bảo hiểm xã hội.

Điều 4: Đối với việc xử lý khoản Công nợ phải thu khó đòi tại Công ty cổ  phần 
Đầu tư và Xây dựng miền Trung với số tiền là: 467.858.401 đồng:

Tới thời điểm hiện nay Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 100% trên 03 
năm và không có khả năng thu hồi được số Công nợ phải thu khó đòi.

Căn cứ Khoản 4, Điều 6, Thông tư 48/2019/TT-BTC, ngày 08/08/2019 đối với 
việc thực hiện xử lý tài chính khoản nợ trên;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện xử lý tài chính khoản Công 
nợ phải thu khó đòi tại Công ty cổ  phần Đầu tư và Xây dựng miền Trung với số tiền là: 
467.858.401 đồng (Bon trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, bổn 
trăm lẻ một đồng) theo đúng quy định, trình tự và thủ tục của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhlĩ>%ó 
liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Như điều 6;

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ị 
lủ  TỊCH

Văn Đức



CÔNG TY CỎ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIÊN - ĐIÊN L ư c  3 Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

số: 25 - NQ/PC3HP.CO-HĐQT Đăk Nông, ngày 2 7 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
v ề  kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN - ĐIỆN L ự c  3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3
Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2020;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/04/2021
- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Địa điểm cụ thể Công 

ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)
Điều 2: Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021:
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 

2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thù lao Hội 
đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

- Một số nội dung khác (Nếu có).
Điều 3: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông 
để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4; Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Ke Toán trưởng và các cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Như điều 4;

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM^HÔỊĐỒNG QUẢN TRỊ
I .  X  .  X  V \ \  •

Văn Đức
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