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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 

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: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

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

25/05/2021 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: 

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; 

- Nghị quyết số 945/NQ-SBH ngày 24/05/2022. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên ; 
- HĐQT (kính b/cáo); 
- BKS (để biết); 
- Website Công ty; 
- Lưu: VT, TCKT. 

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

      Trần Lý 
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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 24 tháng 5 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

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 2022 của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức vào ngày 24/5/2022, với tổng 
số 34 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 
123.541.820 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,45% 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 2022 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 
2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 853/BC-SBH ngày 
11/5/2022, cụ thể với các nội dung chính như sau: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 

- Sản lượng điện sản xuất:           729,03   triệu kWh. 

- Tổng doanh thu:     908.839,65   triệu đồng. 

- Tổng chi phí:      407.831,17   triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:    501.008,48   triệu đồng. 

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: 

- Sản lượng điện sản xuất:  577,00   triệu kWh. 

- Tổng doanh thu:     688.505,00   triệu đồng. 

- Tổng chi phí:      527.510,00   triệu đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế:    160.995,00   triệu đồng. 

 



2 
 

 
 

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022: 

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: 500,00 
triệu đồng. 

- Dự án Nhà máy điện gió Tuy An 5 200MW: 4.500,00 triệu đồng. 

- Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Mở rộng 60MW: 500,00 triệu đồng. 

- Dự án Sử dụng hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ 
18MW: 900,00 triệu đồng. 

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và 
Định hướng hoạt động năm 2022 theo Báo cáo số 848/BC-SBH ngày 11/5/2022. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban 
kiểm soát và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 
11/5/2022. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Phương 
án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 

theo Tờ trình số 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể như sau: 

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam. 

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 

Stt Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú 

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

471.146.469.091  

a.1 Lợi nhuận sau thuế năm 2021 471.146.469.091 
BCTC năm 2021 

đã được kiểm toán 

a.2 Lợi nhuận để lại các năm trước 0  
Theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ 2020 

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

419.678.255.818 
 

 

b.1 
Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi 

7.232.910.000 

3,0 tháng lương 
CB-NLĐ (mỗi 
Quỹ trích 1,5 
tháng lương) 

b.2 
Trích Quỹ thưởng NQL doanh 
nghiệp 

420.642.000  
1,5 tháng lương 

NQL 

b.3 

Trích Quỹ khen thưởng và Quỹ 
phúc lợi tăng thêm không quá 
3,0 tháng lương do lợi nhuận 
năm 2021 vượt kế hoạch (căn cứ 
khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016) 

7.232.910.000 
3,0 tháng lương 

CB-NLĐ 
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b.4 Trích Quỹ đầu tư phát triển 94.229.293.818  

b.5 
Chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 
25% 

310.562.500.000  

c Lợi nhuận để lại (=a-b) 51.468.213.273  

3. Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: 

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% vốn điều lệ. 

Điều 5. Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, 
an toàn điện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Báo cáo số 
850/BC-SBH ngày 11/5/2022, cụ thể với tổng giá trị là 1.549.249.000 đồng, 
gồm: 

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 919.202.000 đồng. 

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      630.047.000 đồng. 

Điều 6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022, với 
tổng giá trị là 1.414.800.000 đồng, gồm: 

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 817.200.000 đồng. 

- Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:      597.600.000 đồng. 

Điều 7. Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 
bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty 
TNHH KPMG Việt Nam theo Tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022. 

Điều 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản 
trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát 
của Công ty theo Tờ trình số 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022. 

Điều 9. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10. 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 và thẩm quyền triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết 
này./. 

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

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

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Tặng 

        



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Phii Yen, ngày 24 tháng 5 nám 2022 

CONG TV cO PHAN 
THUY BIN SONG BA H 

BIEN BAN 
HQP BI HQI BONG cO BONG THUNG MEN NAM 2022 

CONG TY CO PHAN THUY BIN SONG BA H 

I. Thông tin chung: 

- Ten Cong ty: Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ha. 

- Dia chi: S 02C, Trtn Hrng Dao,  Phi.thng 01, Tp. Tuy Hôa, Tinh Phü Yen. 

- Giy Chirng nl4n däng k kinh doanh s6 4400415302 dãng k thay dôi 1n 
thr ba ngày 08/3/2018 do Si Kê hoach và Dâu tu Tinh Phü Yen cap. 

- Diênthoai: 0257.3811.456; Fax: 0257.3811.455. 

- Website: http://sbh.vn  

II. Thôi gian và dla  dim: 

- Th?yi gian h9p: Vâo he 09 gR 00 phiit, thir Ba ngày 24 tháng 5 näm 2022. 

- Dja dim: Hi trithng Khách san  SaLa Grand Tuy Hôa - S 77-79, Nguyn 
Du, Phuông 7, Tp. Tuy Hôa, Phü Yen. 

A A• A A A 

III. Thanh phan tham diy h9p Bii hçn dong co dong BHBCB): 

- Tt cã các Co dông và dai  din C dông duc üy quyn (sau day gi tat là 
Co dong) có quyên biêu quyêt theo quy djnh cüa Pháp !ut và Diêu i Cong ty. 

- Dai biu khách môi gm có: Länh dao  Si K hoach và Du tu tinh Phii 
Yen, Lânh dao  Ban Quãn 1 dâu ti.r von cüa Tp doàn Din hrc VietNam,  Lành 
dao Tong cong ty Phát din 2, Lânh do các Ban chCrc näng cüa Tong cong ty 
Phát din 2, Lãnh dao  Cong ty (Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát và Ban Tong 
Giám doe) và các doàn the khác cüa Cong ty. 

. .A p. 
IV. Dien bien cu9c hçp BHBCB thirong men nam 2022: 

A , • p. , A . X.A A 

A. Ban to chirc thrc hiçn cac thu tiuc chuan b de tien hanh cu9c h9p: 
A r . A . . A s r A 

1. Tuyen bo ly do, grni thiçu Bi bieu va cac thanh phan tham dir hçp: 

Ban t chi.rc tuyên b 1 do, giri thiu Dai  biu và các thành phn tham dir 
hp DI-IDCD. 

2. Báo cáo Kêt qua kim tra tir cách Co dông: 

Ban kim tra tt.r each c dông dã kim tra tu cách cüa các C dông tham dir 
hp theo quy djnh, báo cáo kêt qua kim tra ti' cách Co dông trtrôc cuc hop 
nhu sau: 

Tngs có 32 C dông có m.t tharn dir hop, thong rng vOi s c phn có 
quyên biêu quyêt tai  DHDCD th'.thng niên nàm 2022 là 123.536.320 CO phân, 
dat t l 99,4456% so vi tong so 124.225.000 cô phân có quyên biêu quyêt 
duçic triu ttp tham dir hop. 
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(Co Biên ban kié'm tra tu cách Cd dóng kern theo) 

3. Khai mc cuc hQp DHDCD: 
DHDCD thithng niên näm 2022 cüa Cong ty Co phn Thüy din Song Ba 

Hi dü diêu kin dê tiên hành cuc hop theo quy djnh. 

Ban t chirc tuyên b khai mc cuc hp DHDCD thu?mg niên nàm 2022 
cüa Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ht. 

A . A X 
4. Thong qua Quy dnh  the lç bieu quyet va Quy che to chirc hçp 

DHDCD: 

Ban t chrc trInh bay Quy djnh th 1 biu quyt và Quy ch to chirc hp 
DI-IDCD thuông niên näm 2022 cüa Cong ty Co phân Thüy din Song Ba H. 

DHDCD thão 1un và biu quyt thông nhtt thông qua (t 1 100%) Quy 
djnh the 1 biêu quyêt và Quy chê to chic hp DHDCD thuing niên näm 2022 
cüa Cong ty Co phân Thüy din Song Ba Ht. 

5. Thông qua Doàn Chü tjch, Thir k Diii hi và Ban kiêm phiêu: 

Ban t chi'rc giOi thiu Doàn Chü t!ch  diu hành cuc hop DHDCD gôm: 

- Ong Nguyn Van Tng - Chü tjch Hi dng quãn trj - Chi t9a Di hi. 

- Ong Tr.n L - Thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc - Thành viên 
Doàn Chü tjch. 

- Ong Lê Tun Hãi - Thành viên Hi dng quãn trj - Thành viên Doàn Chü tjch. 

Va duçic sir Uy quyn cüa Chü t9a Di hi, Ban th chirc giOi thiu Thu k 
D?i hi vâ Ban kiêm phiêu nhu sau: 

Thir k Dii hi gôm: 

- Ong Trn Huy Vit - Ngithi Phii trách quãn trj kiêm Thu k Cong ty. 

- C dông tai  Cong ty. 

Phó Tong Giám ctc - Tri.ràng ban. 

Tru&ng PhOng K hoch -Vâttu-Thànhviên. 

Di diên CO dông - Thânh viên. 

Dai diên Co ctông - Thành viên. 

- Ong TrAn Ngc Van - Dai  din C dông - Thành vien. 

- Ong Ngô Th Long - Dai din C dông Cong ty C phAn ThUy din Da 
Nhim - Ham Thuân - Da Mi - Thânh viên. 

DHDCD thão 1un và biu quyt thng nhAt thông qua (t' 1 100%) Doãn 
ChU tjch, Thu k D?i  hi và Ban kiêm phiêu. 

Ban to chirc trân trong kinh mi Doàn ChU tjch len diu hành cuc hop  và 
mñ Thu k Dai hôi len lam viêc. 

6. Thông qua Chirong trInh hQp: 

Ong Nguyn Van T.ng - ChU t9a Di hi trInh bay Chwing trInh hop. 

- Ba Phan Thj M Tuyên 

Ban kim phiêu gôm: 

- Ong Nguyn Diirc Phü - 

- Ong Nguyn TAn Wing - 

- Ong Doàn H€ru Sinh - 

- Ong Dao Tan HUng - 
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DHDCD thâo Iun và biu quyt thông nhât thông qua (t9 1 100%) toàn b 
ni dung Chuang trInh chInh thirc h9p DHDCD thuing niên näm 2022 cua 
Cong ty Co phn Thüy din Song Ba Ht. 

B. Nhfrng ni dung báo cáo, trmnh DHDCD và din biên cuc h9p: 

1. Ong Trn L - Thành viên Hi ding quãn trj, T!ing Giám dic trInh 
bay Báo cáo kt qua hot dng san xut kinh doanh và du tu xây dy'ng 
näm 2021; K hoich nhim viii näm 2022 theo Báo cáo s 853/BC-SBH ngay 
11/5/2022. 

2. Ong Nguyen Van Tng - Chü tich Hi ding quãn trl trInh bay Báo 
cáo hoit dng cüa Hi dng quail trl nám 2021; D!nh hwong hot dng näm 
2022 theo Báo cáo s 848/BC-SBH ngày 11/5/2022. 

3. Ong Ngô Du'c Thãng - Trtr&ng Ban kirn soát trinh bay Báo cáo ye 

vic thirc hin nhim vy nãm 2021 cüa Ban kiêm soát; K hoich nhim vy 
11am 2022 theo Báo cáo so O2IBC-BKS ngày 11/5/2022. 

4. Ong Lê Tun Hãi - Thành viên Hi dng quãn trj trInh bay To' trInh 
thông qua Báo cáo tài chInh näm 2021 dã d.rqc kim toán Va Phtro'ng an 
phãn phi lçii nhun nãm 2021; Kê hoch phân phi lçri nhun nãm 2022 
theo To' trinh s 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022. 

5. Ong Trân L - Thành viên Hi dng quán trl,  Tng Giám dc trInh 
bay Báo cáo tong mire thyc hin chi trã tin lirong, thñ lao, an toàn din cüa 
Hi ding quail trj và Ban kim soát nám 2021 theo Báo cáo s 8501BC-SBH 
ngày 11/5/2022; và To' trInh k hoich tin hro'ng, thñ lao cüa Hi dng quãn 
tr! và Ban kiém soát nám 2022 theo Tor trInh s 851/TTr-SBH ngày 
11/5/2022. 

A 9 

6. Ong Ngô Dire Tháng - Tru'&ng Ban kiêm soát trInh bay To' trInh v 
viêc Lu'a chon don vi thtrc hiên kiêm toán Báo cáo tài chInh ban niên näm 
2022 và Báo cáo tài chInh nam 2022 theo To' trInh s 03/TTr-BKS ngày 
11/5/2022. 

A - 

7. Ong Nguyen Van Tng - Chü tjch Hi dong quãn tr!  trinh bay To' 
A 'A 9 A' A .A A A A' A A • A 

trinh ye vice Stra doi, ho sung Then Ic, Quy che ni bç ye quan trl,  Quy che 
A A . A 9 A A ,A 9 A 

hoyt dçng HQI dong quan tr!  va Quy che hot d9ng Ban kiem soat cua Cong 
ty theo To' trInh s 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022. 

8. DHDCD thão luân: 

DHDCD dã tin hành tháo 1un, phân tIch, lam rO chi tit trng nOi  dung, chi 
tiêu trong các Báo cáo, các To trInh dã duçvc trInh bay tnrOc cuOc  hop. 

Trong phn thão 1un, DI-IDCD nghe kin phát biêu cüa các C dông 
(Tong cOng ty Diên luc Mien Trung, Tong cong ty Diên hrc Mien Nam, ,,.). 
Doãn Chü tjch dâ tiêp thu, ghi nhn và giãi trInh các kiên phát biêu cüa các Co 
dông. 

9. Ban kim tra tir cách c dông báo cáo cp nht danh sách Co dông 
tham dir h9p lüc 11 giô' 00 phiit nhir sau: 
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Tngséi có 34 C dông có mt tham dir h9p, ti1ng irng vi so cO phân Co 

quyên biêu quy& ti DHDCD thu&ng niên nàrn 2022 là 123.541.820 cO phân, 
dt t' 1 99,45% so vOi tong so 124.225.000 Co phân có quyên biêu quyêt duc 
triu tp tham dir h9p. 

10. DHDCI) tin hành biu quyt nhü'ng ni dung cüa các Báo cáo, các 
To' trInh: 

Sau khi k& thüc phn thào 1un, C dOng tham dir cuc h9p tin hành biu 
quyêt nhüng ni dung trong các Báo cáo, các Th trinh theo Chixcrng trInh h9p. 
Ban kiêm phiêu thu phiêu biêu quyêt và tiên hành kiêm dêm dê 1p biên bàn. 

* DHDCD nghi giãi lao. 

11. Báo cáo Kt qua kim phiu biu quyt nhü'ng ni dung theo các 
Báo cáo, các To' trInh trong cuc h9p nhtr sau: 

Ban kirn phiu d9c Biên bàn kim phiu và cong b kt qua kim phiu 
biêu quyêt ye nhung ni dung theo các Báo cáo, các Th trInh trong cuc hçp, C%1 

the nhu sau: 

11.1.Thông qua Bão cáo kt qua hoit dng san xut kinh doanh näm 
2021 va Ke hoch nhiçm v nam 2022 theo Bao cao so 853/BC-SBH ngay 
11/5/2022, ci the vó'i các ni dung chInh nhtr sau: 

a. Kt qua san xut kinh doanh nãm 2021: 

- San luqng din san xu.t: 729,03 triu kWh, 

- Tng doanh thu: 908.83 9,65 triu dng. 

-Tong chi phi: 407.831,17 triudng. 

- Lçi nhu.n tnrâc thu& 50 1.008,48 triu dng. 
A . A . b. Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2022: 

- San luçing din san xut: 577,00 triu kWh. 

- Tong doanh thu: 688.505,00 triu dông. 

- Tong chi phi: 527.5 10,00 triu dông. 

- Lçii nhun trizOc thu& 160.995,00 triu dông. 

c. K hoch du tir xây dirng nám 2022: 

Giá trj d thrc hin các cOng vic chun bj và du tu xây dirng các dir an 
nhu sau: 

- Dii an Din m.t tthi ni trên h Thüy din Song Ba Ha 220MWp: 500,00 
triu dOng. 

- Di.r an Nhà may din gió Tuy An 5 200MW: 4.5 00,00 triu dng. 

- Dir an Thüy din SOng Ba Ha Ma rng 60MW: 500,00 triu dông. 

- Dr an Sir diing hiu qua ngun nurc Nhà may Thüy din SOng Ba Ha 
18MW: 900,00 triu dOng. 
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d. Kt qua biêu quyt: 

kin biu quy& 
Tng s c phân 

dã biêu quyêt 
(co phan) 

(%) 
(Tong so cô phân dã biêu quyêt 
/ Tng so cô phn duc quyên 

biu quyt có m.t tham dir h9p) 

Tánthành 119.541.820 96,7622 

Khongtánthành  4.000.000 3,2378 

Khôngcókiên 0 0,0000 

Khônghçip1 0 0,0000 

11.2. Thông qua Báo cáo hoit dng cüa Hi ding quãn trj nãm 2021 và 
Dnh hu'o'ng hot dng nám 2022 theo Báo cáo s 8481BC-SBH ngày 
11/5/2022. 

Kt qua biêu quyt: 

kin biu quy& 
Tng s c phn 

dã biêu quyêt 
(Co phan) 

y' ' (%) 
(Tong sO côphân dä biêu quyêt 
/ Tong s cô phn dugc quyên 

biu quyt có mt tham dir hçp) 

Tánthành 119.541.820 96,7622 

Khongtánthânh 4.000.000 3,2378 

Khôngcókin 0 0,0000 

Khônghc'p1 0 0,0000 

11.3. Thông qua Báo cáo v vic tht,rc hin nhim vi nàm 2021 cüa Ban 
kim soát và K hoch nhiêm vu nãm 2022 theo Báo cáo s6 O2IBC-BKS 
ngãy 11/5/2022. 

Kt qua biêu quyt: 

' kin biki quyt 
Tng s c phn 

dâ biu quyt 
(co phan) 

Y 1 (%) 
(Tong sO cô phân dã biêu quyêt 
/ Tong so cô phn duc quyên 

biu quy& có mt tham dr hçp) 

Tánthành 123.541,820 100,0000 

Khôngtánthành 0 0,0000 

KhOngcókin 0 0,0000 

Khônghçip1 0 0,0000 

11.4. Thông qua Báo cáo tãi chInh nãm 2021 dã thrçrc kim toán, 
Phtro'ng an phân phi Lqi nhun näm 2021 và K hoch phãn phi lqi nhun 
nám 2022 theo Tr trinh s 849/TTr-SBH ngày 11/5/2022, ciii the nhtr sau: 

a. Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2021 dä thrçrc kiêm toán b&i Cong 
ty TNHH KPMG Vit Nam. 
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b. Thông iva Phtrong an phãn phi lçri nhun näm 2021 nhtr sau: 

Stt  Ni dung 
.A So tuen (&ng) Ghi chá 

b.1 Tng lçri nhun phân phi 471.146.469.091 

- Lai nhuân sau thug näm 2021 471.146.469.091 
BCTC nãm 2021 

dã dwçrc kie2m toán 

- Lcyi nhuân d lai the näm tnxâc 0 
Theo Nghj quyê't 
DHDCD 2020 

b.2 Phãn phi lqi nhun 419.678.255.818 

- 
TrIch Qu khen thung và Qu 
phüc 1çi 

7.232.910.000 

3,0 tháng lu'crng 
CB-NLD (môi 
Qu9 trIch 1,5 
tháng 1wong) 

- 
TrIch Qu5' thrning NQL doanh 
nghip 

420.642.000 
1,5tig 

1wong NQL 

- 

TrIch Qu5' khen thithng và Qu' 
phüc igi tang them không qua 3,0 
tháng 1ung do lcii nhun näm 2021 
vuçYt k hoi.ch (can cir khoãn 1 
Diu 8 Nghj djrih s 53/2016/ND- 
CP ngày 13/6/20 16) 

7.232.910.000 
3,0 tháng 
luvng CB- 

NLD 

- TrIch Qu du tu phát trin 94.229.293.8 18 

- 
Chia c tirc nârn 2021 vâi t'j lê 
25% 

310.562.500.000 

b.3 Loi nhuân d lai (b.1-b.2) 51.468.213.273 

c. Thông qua dir kin K hotch phân phi lçri nhun Ham 2022 nhu sau: 

Du kin së chi trã c ti1c näm 2022 vth t5' 1 15% von diêu 1. 

d. Kt qua biu quyêt: 

' kin biu quyt 
Tng s c phn 

dä biêu quyêt 
(c phân) 

' '
(%) 

(Tong so cô phãn dã biêu quyêt 
/ Tng s cô phn di.rcic quyên 

biu quyt có mt tham dir h9p) 

Tánthành 110.578.820 89,5072 

Khôngtãnthành 12.963.000 10,4928 

Khôngcókin 0 0,0000 

Khônghçip1 0 0,0000 

11.5. Thông qua Báo cáo tong muc thiyc hin chi trã tin luro'ng, thñ lao, 
an toàn din cüa Hi thng quail trl và Ban kiêrn soát 11am 2021 theo Báo 
cáo s 850/BC-SBH ngày 11/5/2022, cy the vói tong giá trj là 1.549.249.000 
dong, gom: 

- Tin hrang, thu lao cüa Hi dng quân trj: 9 19.202.000 dông. 

- Tin luang, th lao cüa Ban kim soát: 63 0.047.000 dông. 
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Kt qua biu quyt: 

' kin biu quyt 
Tng s cô phãn 

diã biu quyêt 
(co phan) 

(%) 
(Tong so co phân dà biêu quyêt 
/ Tng s cô ph.n dixcic quyên 

biu quy& Co mt tham dr hçp) 

Tánthành 123.541.820 100,0000 

Khôngtánthành 0 0,0000 

Không có kin 0 0,0000 

Khonghçpl 0 0,0000 

11.6. Thông qua K hoch tin ltrong, thu lao cüa Hi dng quãn trj và 

Ban kiêm soát nãm 2022 theo T trInh s 851/TTr-SBH ngày 11/5/2022, vó'i 

ting giá tr!  là 1.414.800.000 dng, gm: 

- Tin hrcmg, thu lao cüa Hi dng quãn trj: 8 17.200.000 &ing. 

- Ti&n lucmg, thu lao cUa Ban kim soát: 597.600.000 dng. 

Kt qua biu quyt: 

' kin biu quy& 
Tng s c phn 

dä biêu quyêt 
(cô phân) 

' T' 
(Tong so cô phân dã biêu quyêt 
/ Tng s cô phn thrcic quyên 

biu quyt có m.t tham dir hçp) 

Tánthành 119.541.820 96,7622 

Khôngtánthành 4.000.000 3,2378 

Không có kin 0 0,0000 

Không hcip lê 0 0,0000 

11.7. Thông qua vic ch9n don vj thirc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh 
ban lien nãm 2022 và Báo cáo tài chInh nãm 2022 cüa Cong ty là Cong ty 
TNHH KPMG Vit Nam theo To' trInh s 03/TTr-BKS ngày 11/5/2022. 

Kt qua biêu quyêt: 

' kin biu quy& 
Tng s c phn 

dâ biêu quyt 
(c phân) 

' Y 1 (%) 
(Tong so cô phân dà biêu quyêt 
/ Tong s Co ph.n duçic quyên 

biu quyt có mt tham dir hçp) 

Tánthành 123.541.820 100,0000 

Khôngtánthânh 0 0,0000 

Khôngcókin 0 0,0000 

Không hcip 1 0 0,0000 

11.8. Thông qua vic Sira dii, b sung Diu l, Quy ch ni bçI v quãn 
trj, Quy ch hoit dng Hi dng quãn trj va Quy ch hoit dng Ban kim 
soát cüa Cong ty theo To' trInh s 785/TTr-SBH ngày 28/4/2022. 
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Kt qua biu quyt: 

' kin biu quy& 
Tng s c ph.n 

dã biêu quyêt 
(co phan) 

"' '
(%) 

(Tong so cô phân dâ biêu quyêt 
/ Tng s cô phn duçic quyên 

biu quyt có mt tham dir h9p) 
Tánthành 123.541.820 100,0000 

Không tan thành 0 0,0000 

Khôngcókin 0 0,0000 

Không hqp 1 0 0,00 00 

(Co kern theo Biên ban kirn philu cza Ban kiJrn phie'u) 

12. Thir k Di hi ghi 1i dy dü, trung thiyc nhfrng ni dung cüa cuc 
hQp và dã dcc triroc cuc hp toàn van Biên ban và d' thão Nghj quyt hp 
DHDCD thtràrng lien nãm 2022. 

DHDCD dà biu quyM nht trI tan thành thông qua (t 1 100%) Biên ban vâ 
dr thão Nghj quyêt hçp DHDCD thi.thng niên näm 2022 cüa Cong ty Co phân 
Thñy din Song Ba Ha. 

13. DHEDCD giao cho Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát, Tong Giám dc, 
cac Don vj và các Ca nhân có lien quan, theo chuc lang nhim vii và thâm 
quyn trin khai thrc hin thành cong các ni dung dã duçrc thông qua ti 
cuc hp DHDCD thtrông niên nám 2022. 

V. B mc hp DHDCD: 
Ong Nguyn Van Ttng thay m.t Doàn Chü tjch cam an qu vj Dai  biu,các 

Qu Co dông dã có nhiêu dóng gop cho thành cong cUa cuc h9p và tuyên bô be 
mac cuc hp DHDCD thng niên näm 2022 cüa Cong ty CO phân Thüy din 
SOng Ba Ha. 

DHDCD thung niên närn 2022 cüa Cong ty C phân Thüy din Song Ba 
Ha dâ thành cong tot dçp và két thñc vào lüc 11 gi? 45 phüt cüng ngày./. 

TM. THU KY DIJ HQI CHU TOA DAI HQI 

Trin Huy Vit Nguyn Van Tng 
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