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Phú Yên, ngày       tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo-Phường 1-TP Tuy Hòa-tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456             Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công ty
6. Điện thoại: 0257.2470.999
7. Nội dung thông tin công bố: Đính chính Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Trờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính 
năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế 
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (do lỗi đánh máy).
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 
17/04/2021 tại đường dẫn http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-
SBH-OTC-3-1268 hoặc (http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-
OTC-3-1268)
Chúng 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.
Tài liệu đính kèm:
- Trờ trình số 475/TTr-SBH
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Nghị quyết số 579/NQ-SBH ngày 14/04/2021.

Nơi nhận:
- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (để biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
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b.1 
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi 

7.114.932.000  

b.2 
Trích Quỹ thưởng NQL doanh 
nghiệp 

421.143.000   

b.3 

Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 
tháng lương do lợi nhuận năm 2020 
vượt kế hoạch (NQL và CB-NLĐ) 
(căn cứ khoản 1 Điều 8 Nghị định 
số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016) 

7.114.932.000  

b.4 Trích Quỹ đầu tư phát triển 111.148.279.200  

b.5 
Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 
64,8% 

804.978.000.000  

- Đã tạm ứng 15% 186.337.500.000  

- Còn lại 49,8% 618.640.500.000  

c Lợi nhuận để lại (=a-b) 0  

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty dự kiến sẽ chia cổ 
tức năm 2021 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đổng ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi nguồn lực và thực hiện tối đa 
mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 2021. 

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng 
cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (hard-copy); 
- Các TV HĐQT (e-copy); 
- Các TV BKS (e-copy); 
- Đăng Website Cty (e-copy); 
- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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biểu quyết có mặt tham dự họp) 

Tán thành 119.540.038 96,7565 

Không tán thành 0 0,0000 

Không có ý kiến 4.000.000 3,2376 

Không hợp lệ 0 0,0000 

11.3.  Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban 
kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. 

 Kết quả biểu quyết: 

Ý kiến biểu quyết 
Tổng số cổ phần 

đã biểu quyết 
(cổ phần) 

Tỷ lệ (%) 
(Tổng số cổ phần đã biểu quyết 
/ Tổng số cổ phần được quyền 

biểu quyết có mặt tham dự họp) 

Tán thành 119.540.038 96,7565 

Không tán thành 0 0,0000 

Không có ý kiến 4.000.000 3,2376 

Không hợp lệ 0 0,0000 

11.4.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và 
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2021; với các nội dung chính sau: 

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công 
ty TNHH KPMG. 

b. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

Stt Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú 

b.1 Tổng lợi nhuận phân phối 930.777.286.200   

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 380.092.210.423  
BCTC năm 2020 

đã được kiểm 
toán 

- Lợi nhuận để lại các năm trước 550.685.075.777  
Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2020 

b.2 Phân phối lợi nhuận 930.777.286.200  

- 
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi 

7.114.932.000  

- 
Trích Quỹ thưởng NQL doanh 
nghiệp 

421.143.000   

- 

Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi tăng thêm không quá 3,0 
tháng lương do lợi nhuận năm 
2020 vượt kế hoạch (NQL và CB-

7.114.932.000  
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

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

Số:          /NQ-SBH Phú Yên, ngày       tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội 
bộ về quản trị ban hành ngày 18/4/2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 
Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 
ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 14/4/2021, với tổng số 26  
Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự họp, tương ứng với 
số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là 
123.529.175 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,44% so với tổng số 124.225.000 cổ phần có 
quyền biểu quyết được triệu tập tham dự họp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2020 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Sản lượng điện sản xuất:           671,39   triệu kWh.

- Tổng doanh thu:    845.716,32   triệu đồng.

- Tổng chi phí:    440.184,04   triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:    405.532,28   triệu đồng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất: 574,00   triệu kWh.

- Tổng doanh thu:    678.599,32   triệu đồng.

- Tổng chi phí:    442.176,73   triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế:    236.422,59   triệu đồng.
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3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021: 

Giá trị để thực hiện các công việc chuẩn bị và đầu tư xây dựng các dự án 
như sau: 

- Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ 220MWp: 
1.000,00 triệu đồng. 

- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 3.000,00 triệu đồng. 

- Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu 
đất đường Hùng Vương: 30.000,00 triệu đồng. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 
và Định hướng hoạt động năm 2021. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của 
Ban kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, 
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2021, như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH KPMG. 

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: 

Stt Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú 

a 
Tổng lợi nhuận phân phối 
(=a.1+a.2) 

930.777.286.200   

a.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2020 380.092.210.423  
BCTC năm 2020 

đã được kiểm 
toán 

a.2 Lợi nhuận để lại các năm trước 550.685.075.777  
Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2020 

b Phân phối lợi nhuận (=b.1+...+b.5) 930.777.286.200  

b.1 
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 
lợi 

7.114.932.000  

b.2 Trích Quỹ thưởng NQL doanh nghiệp 421.143.000   

b.3 

Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 
lợi tăng thêm không quá 3,0 tháng 
lương do lợi nhuận năm 2020 vượt kế 
hoạch (NQL và CB-NLĐ) (căn cứ 
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016) 

7.114.932.000  
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b.4 Trích Quỹ đầu tư phát triển 111.148.279.200

b.5 Chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 64,8% 804.978.000.000

- Đã tạm ứng 15% 186.337.500.000

- Còn lại 49,8% 618.640.500.000

c Lợi nhuận để lại (=a-b) 0

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ 
đổng ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tận dụng mọi 
nguồn lực và thực hiện tối đa mọi biện pháp nhằm đảm bảo kế hoạch cổ tức năm 
2021.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù 
lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, với tổng giá trị là 
1.545.861.000 đồng, gồm:

-Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 916.126.000 đồng.

-Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      629.735.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát năm 2021, với tổng giá trị là 1.376.177.000 đồng, gồm:

-Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 824.869.000 đồng.

-Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      551.308.000 đồng.

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài 
chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là 
Công ty TNHH KPMG.

Điều 8. Thông qua nội dung “Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021 hoặc 
các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội 
đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của 
năm 2022 được tổ chức và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần 
nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết thông qua tại cuộc họp”.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023, 
với nội dung như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Quang 
Quyền.

2. Thông qua số lượng bầu thay thế 01 Thành viên Hội đồng quản trị để đảm 
bảo số lượng và cơ cấu của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định.
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3. Thông qua danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy 
định để bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt Họ và tên Năm sinh Trình độ chuyên môn

1 Lê Tuấn Hải 08/4/1970 Kỹ sư Hệ thống điện

4. Thông qua kết quả bầu Ông Lê Tuấn Hải đã trúng cử bầu thay thế Thành 
viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-
2023.

Điều 10. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được Đại hội đồng cổ đông 
nhất trí thông qua (tỷ lệ 100%) toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân có liên quan, theo chức 
năng nhiệm vụ triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết 
này./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Công ty;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Tặng
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