
 

CÔNG TY CPĐT NĂNG LƯỢNG 

ĐẠI TRƯỜNG THÀNH 

HOLDINGS 

-------- 

Số: 1403/2022/TB-DTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

            TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 
Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

     
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành 

Holdings; 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings; 

Trụ sở chính: Biệt thự CPV5-41, Vinhomes Central Park (Khu Tân Cảng), số 720A 

Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Điện thoại: 0906578677 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) 

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành 

Holdings. 

Mã chứng khoán: DTE 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022. 

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

2. Nội dung cụ thể:  

Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết 

- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/04/2022. 

- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Tầng 2, Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.  

- Nội dung: 

 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; 

 Báo cáo của Ban điều hành kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2022; 

 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 



 

 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 

 Báo cáo v/v chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao 

HĐQT, BKS năm 2022; 

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2022; 

 Kế hoạch tăng vốn năm 2022; 

 Kế hoạch chuyển giao dịch từ UPCOM sang niêm yết tại sở giao dịch chứng 

khoán thành phố Hồ Chí Minh và phát hành cổ phiếu ưu đãi; 

 Tăng vốn điều lệ để phục vụ cho việc sản xuất kinh dooanh; 

 Phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi; cổ phiếu phổ thông; 

 Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội. 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng 

khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lô T2, Khu công nghiệp Hòa Bình, Phường 

Lê Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: dttholdings.vn@gmail.com; 

khoa_kt82@yahoo.com.vn; truongvinhmanhhung@gmail.com;   

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được 

sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GDCKHN; 

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS; 

- Lưu VT-PC. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tưởng 
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CONG TY CO PHAN BAU TU NANG 
LUQNG B~ TRUONG THANH 

HOLDINGS 

S6: 1403/2022/NQ-HDQT 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI-f;T NAM 
Bqc ljp - Ta.r do - H,nh phuc 

TP H6 Chi Minh, ngay 14 thang 03 nam 2022 

··NGHJQUYET 
V /v Tri~u t~p hQp B~i hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2022 

·. HQI DONG QUAN TRJ 
CONGTYCOPHANDAUTUNANGLU(}NGD~ITRUONGTHANH 

HOLDINGS 
Can cu: 

Luqt Doanh nghi¢p niim 2020 va ccic van ban hu<'mg ddn thi hanh; 
Di€u I¢ Cong ty c& ph<in d<iu tu niing lu()'ng Dq.i Truong Thanh Holdings; 
Bien ban h9p H9i d6ng quim trt s6 1403/2022/BB-HDQT ngay 14/03/2022 cua 
HDQT Cong ty c& ph<in d<iu tu niing lu()'ng Dq.i Truong Thanh Holdings. 

QUYETNGHJ 
Bi~u 1: Thong qua vi~c tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2022, chi 

ti€t di.r ki€n nhu sau: 
- Ngay dang ky cu6i cung dµ ki€n: 04/04/2022; 
- Tom gian h9p dµ ki€n: Ngay 25/04/2022; 
- Dia diem dµ ki€n: Bi~t thµ CPVS-41, Vinhomes Central Park (Khu Tan Cang), s6 

720A Di~n Bien Phu, Phuong 22, Qu~ Binh Th~, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam. 
Bi~u 2: Thong qua dung h9p D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2021, c1,1 

the nhu sau: 
- Bao cao ho~t d9ng cua HDQT nam 2021 va kB ho~ch ho~t d9ng nam 2022; 
- Bao cao cua Ban di6u hanh k€t qua kinh doanh nam 2021 va kB ho~ch kinh doanh 

nam2022; 
- Bao cao ho~t d(>ng cua Ban kiem soat; 
- Bao cao tai chinh da kiem toan nam 2021; 
- Bao cao v/v chi tra thu lao HDQT, BKS nam 2021 va kB ho~ch chi tra thu lao 

HDQT, BKS nam 2022; 
- Li.ra ch9n don vi kiem toan thµc hi~n soat xet Bao cao tai chinh ban nien va kiem 

toan Bao cao tai chinh nam 2022; 
- KB ho~ch kinh doanh nam 2022; 
- KB ho\lch tang v6n nam 2022; 
- KB hO\lCh chuyen giao dich tir UPCOM sang niem yet t~i sa giao djch chung 

khoan thanh ph6 H6 Chi Minh va phat hanh c6 phieu uu dai; 
- Cac vfut d~ khac thdm quy~n D\li hQi. 



Di~u 3: Giao Ong Nguy~n NgQc Tuong - Chu tich HDQT Cong ty chi d~o thvc 
hi~n cac n{>i dung neu tren theo quy dinh ctia phap lu~t. 

Di~u 4: Nghi quy~t c6 hieu Ive k€ tir ngay ky ban hanh. Cac ca nhan, phong, ban 
lien quan c6 trach nhiem thi hanh./. 

Nuinh~n: 
-NhuE>i8u4; 
-Luu VT-PC. 
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