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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (lần 2) 

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 trân trọng thông báo đến Quý 

cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (lần 2), như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

Thời gian tổ chức đã được thông báo: 

Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 07/9/2022. 

Thời gian tổ chức được thay đổi: 

- Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 09/9/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Trấn Giang, Tầng 4 Khách sạn Mường Thanh 

Luxury Cần Thơ, Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. 

2. Thành phần tham dự 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Phát điện 2 (mã GE2) 

hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

3. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan 

Được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.evngenco2.vn 

(Mục Công bố thông tin). 

4. Xác nhận tham dự 

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông 

hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự theo mẫu kèm theo 

và gửi Giấy xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 02 ngày trước 

ngày tổ chức họp đến Ban Tổ chức theo địa chỉ sau: 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 – CÔNG TY CỔ PHẦN 

Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: (84) 0292 246 1507      Fax: (84) 0292 6255 500    

Email: evngenco2@gmail.com 
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- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho 

người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). 

- Đối với Quý cổ đông là cá nhân khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang 

theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền 

có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền). 

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân của Người đại điện và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người 

đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                    

- EVN (để b/c); 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Ban TGĐ; 

- Công đoàn EVNGENCO2; 

- Các Ban chức năng EVNGENCO2; 

- Văn phòng EVNGENCO2 (để CBTT); 

- Các Đơn vị thành viên; 

- Người đại diện phần vốn của 

EVNGENCO2 tại các CTCP; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Phú Thái 
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