
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

 

Số:               /ĐLKH-TKCT 
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên 2021, Điều lệ 

Công ty sửa đổi lần 18 và các Quy 

chế của Công ty 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM 
 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 

  
 

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

- Mã chứng khoán: KHP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa. 

- Điện thoại: 02582.220220    

- Fax: 02583.823828 

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Cao Ký 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Loại thông tin công bố :      định kỳ       bất thường      24h        theo yêu cầu 

Nội dung thông tin công bố :  

1. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty được đăng trên 

trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ 

cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông.  

2. Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 18 

Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 18 được đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Điều lệ Công ty. 

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần 5, Quy chế hoạt động của 

HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần thứ 5, Quy chế hoạt động của 

HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty được đăng trên trang thông tin điện tử 

của Công ty tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Quy chế quản 

trị nội bộ. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 23/04/2021 tại đường dẫn : https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông 

tin bất thường. 
 



 Tôi 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./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT, TKCT. 

 

 

Tài liệu đính kèm: 

- Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 

- Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 

- Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 18 

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi lần thứ 5 

- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty 

- Quy chế hoạt động của BKS Công ty 
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