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CÔNG TY CỔ PHẦN 
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI 
 
Số: 3784/BC-PPC 
  

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

 
Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Sáu tháng đầu năm 2021) 

 

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước; 

       - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 - Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 

 - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thành phố  Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

 - Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Webite: www.ppc.evn.vn. 

 - Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng ( Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba 

trăm năm mươi triệu đồng). 

 - Mã chứng khoán: PPC. 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và 

Tổng giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông. 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). 

Số 
TT 

Số Nghị quyết/Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

 
 
 
 
 
 
1 

Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 

2021 
23/04/2021 

Thông qua các nội dung như sau:  
- Thông qua báo cáo tài chính năm 
2020 đã được kiểm toán. 
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 
năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 
- Thông qua mức cổ tức, phân phối 
lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ 
tức năm 2021. 
- Thông qua mức chi trả tiền lương 
Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm 
soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS 
năm 2020 và Dự kiến năm 2021. 
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng 
quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực 
hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính 
năm 2021 của Công ty.  

 






















































