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Cần Thơ, ngày     tháng 11 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 2) 

 

Kính gửi:   

- Uỷ ban chứng khoán Nhà nước; 

               - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

               - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh 

 

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Tên giao dịch: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Trụ sở chính: Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Điện thoại: +84 292 2464507  Fax: +84 292 2227447 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi 

nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người 

sở hữu cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Mã chứng khoán: GE2 

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: 20/12/2022. 

1. Lý do và mục đích:  

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  

2. Nội dung cụ thể:  

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền biểu quyết) 

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau.  

- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty sẽ thông báo sau. 
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- Nội dung họp: Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải lên Website của Tổng công 

ty (www.evngenco2.vn). 

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):  

Tổng công ty Phát điện 2 

Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckt.genco2@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 sai phạm./. 

-   
 

Đính kèm: 
- NQ 403/NQ-HĐQT. 

Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy); 

- HĐQT, BKS (để b/c); 

- Các Ban GENCO2; 

- Văn phòng (CBTT trên trang Web); 

- Lưu: VT, TCKT.  

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Hoàng Vũ 
 

http://www.evngenco2.vn/
mailto:tckt.genco2@gmail.com
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