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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM 

 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                         - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM 

 

- Tên tổ chức:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI 

- Mã chứng khoán:  GEG 

- Địa chỉ trụ sở chính:  114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai  

- Điện thoại :  0269 382 3604 

- Fax :   0269 382 6365 

- Người thực hiện công bố thông tin:  Phạm Thành Tuấn Anh 

- Chức vụ:  Chánh Văn phòng Công ty 

- Địa chỉ:  114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai 

- Điện thoại :  0269 222 2170 

- Fax:  0269 382 6365 

Loại công bố thông tin:  24h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ 

Nội dung thông tin công bố:  

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 30/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 27/9/2021 về việc xử lý cổ 

phiếu ESOP.  

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường 

dẫn: http://geccom.vn mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin  – Bất thường - 2021. 

Tôi xin 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. 

  

  

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

 

 

 

PHẠM THÀNH TUẤN ANH 

 

http://geccom.vn/


CONG TY Co PHAN
DIEN GIA LAI

36: 3 0 t 2021/QD-Cr.HDQr

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
Ddc l0p - Tu do - Hanh phric

10.000 d6ng/c6 phitSu

Theo ti€u itri tal Ngn! quy6t HDQT s6 t stzoz tIN7-HDQT ngdy
04/06/202 I

Gia Lai, ngdy 27 thdng 9 ndm 2021

QUYET DINH
V/v Xfr If c6 phi6u ESOP

CHU TICH HQI DONG QUAN TRI

Cdn c* Giiiy CND.KKD sii sgOOtStzl3 do So Ki! hoqch vd Ddu tu Tinh Gia Lai ciip tdn ddu ngdy
09/9/2010, thay d6i lin th* 18 ngdy t3/t t/2020;
Cdn cilr Di€u t9 vd Quy chi! td chrhc hoqt dQng Cdng ty CO phdn DiQn Gia Lai;
Cdn c* Nghi quyAt tii 0S/2021/NQ-DHDCD ngdy 29/04/2021 cia Dqi hai d6ng cii d6ng thudng niAn
ndm tdi chlnh 2020 ;
Cdn cu Nghi. quyAt t6. I 5/2021/NQ-HDQT ngdy 04/06/202I v/v PhA duyQt viQc triAn khai phuong dn
phdt hdnico itt'ieu de m c6 nic frm 20-zo; viei tri,in khai ph"*rg a* piit itiln ra jnieu tiro rhi*g
tri.nh lqa chgn cho ngudi lao dQng; phtong dn x* lj,c6 phiiiu ld vd c6 phiiiu kh6ng phdn pnAi ttAt cno
c6 d6ng hi€n hicu cila C6ng ty C6 phdn DiQn Gia Lai;
Cdn c* Giiiy ch*ng nhqn ddng b!,chdo bdn cd phiAu thAm ra c6ng chting sii tSt\CCN-UBCK do Uy
ban chwng khodn nhd nudc ciip ngdy 09/08/2021;

Cdn c* vdo kdt qud ddng lcy vd nQp tiin cila ngudi lao d\n7 ddn hilt ngdy 24/9/202 t.

QUYtr DfNH:
Th6ng qua viQc xrl lj s5 lugng c6 phiiiu cria nguli lao clQng tlugc phdn b6 theo Nghi

15/202INQ-HDQT ngity 04106/2021 nhrmg tt ch6i mua hoflc <t6 nghi, cU th6 nhu sau:

Di6u 1.

quyet so

TE,

Ti€u chi ph6t hdnh

illnh ndy

Di6u 2. Quy6t dinh niy c6 hiQu lgc k6 tt ngAy kf
C6c 6ng/ Bd Thdnh viOn HQi d6ng qu&n tr!, Ban T6ng Gi6m d5c, Tru&nglPh6 c6c Phdng/ Ban/ BQ

ph$n vd toin thd C6n bQ cdng nhdn vi6n COng ty c6 tr6ch nhiQm thUc hiQn Quytit tlinh ndy.

Noi nhin:

-

- Nhu di€u 2 "dA thi hdnh"
- HEOT "thay bdo ctio"
- Co quan, ban ngdnh cd fiAn quan
- Luu C6ng ty

ooNc QUAN TRI

QH

Thoi gian h4n ch6 : HAn ch6 chuytin nhugng 1 nim k€ tt ngdy hodn thdnh dqt ph6t hdnh
chuy6n nhugng 

.

Thdi gian d6ng ky vd nQp i Tn'ngdy 271912021den h6t ngiry 291912021

tie n

Lopi c6 phii5u ph6t hdnh Co pni6u ptr6 ttrong, han ch6 chuy6n ;h;qng

phi6,
--1

I
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