
  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

_____________ 

Số: 63/2023/CBTT-BHHC-TCHC 
V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng 

khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

Lào Cai, ngày 24  tháng 02 năm 2023 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

______________ 

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ 

Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại  : 0214 6294668  

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Hưng 

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

Điện thoại: 0989000303 

Loại công bố thông tin:   

24 giờ 

 

  Bất thường x Theo yêu cầu 

 

 Định kỳ  

 Nội dung công bố thông tin: 

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2023. 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thuỷ 

điện Bắc Hà ngày 25/02/2023 tại đường dẫn: http://www.thuydienbachalaocai.com.vn. 

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. 

Trân trọng!  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi  

- VP HĐQT   

- Lưu TCHC. 

 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

http://www.thuydienbachalaocai.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN BẮC HÀ 

_____ 
Số: 62/2023/CV-BHHC-TCHC 

V/v: Lập danh sách người sở hữu chứng khoán 

tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________ 
Lào Cai, ngày 24  tháng  02  năm 2023 

 

 

 

THÔNG BÁO 
________________________________ 

 

         Kính gửi:  Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

                                      

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà 

Trụ sở chính: Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai  

Điện thoại: +84 0214 6294668   Fax: +84 0214 6268606 

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 chứng khoán, cụ thể như sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà 

Mã chứng khoán: BHA 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND    

Sàn giao dịch: UPCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023. 

1. Lý do và mục đích  

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

2. Nội dung cụ thể  

Tham dự Đại hội đồng cổ đông 

- Tỷ lệ thực hiện: 

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. 

- Thời gian thực hiện: Khoảng từ ngày 18/04/2023 đến ngày 28/04/2023 

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2023. 

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 

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): Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà – Thôn 

Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tom081009@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; 

- Lưu TCHC. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 

* Tài liệu đính kèm 

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên  trang 

Web:www.thuydienbachalaocai.com.vn; 

-  Nghị quyết số 59/2023/NQ-BHHC-HĐQT ngày   24/02/2023. 

 



cOxc ry co pnAN
ruuy DrSN nAc na

coNG HoA xA ugr cHU Ncsia vrET NAM
DQc I6p - Tg do - Hgnh phric

so' 59 12023INQ-BHHC-HEQT He NQi, ngiry 24 th6ng 02 nl.rir. 2023

NGHI QUYET
Phi€n ho.p HQi d6ng qu6n tri ryity 24-02-2022

HQr Ooxc QUA|{ TRI
Cdn cir Luat Doanh nghiQp 2020;
CT.y 

!t_i61 
t0 cria C6ng ty c6'phan thriy djQn Bic Ha nam 2008 va Di6u 16 sria ooi, Uo

sung l6n 5 dd dugc th6ng qua ngdy 3010512022;
Cin cri Bi6n ban cudc hop HQi d6ng qudn tri C6ng ty .6 phan tfrty di€n Bic Hd ngiy

24t02t2023,

QUVrr NGHI
Ei6u 1. HDQT thring nh6t th6ng qua,ngdy du ki6n t6 chric DHDCD thucrng nien nam

2023 nhu sau:
- Thdi gian: Du kitln tO chric tu ngdy 18 th6ng 04 ndm 2023 d€n ngity 2g th6ng 04. nd^m 2023;
- .Eia di6m: 96ng ty se rh6n gb6o.y th..trong Thu moi.
Di6u 2. HQi d6ng q"* 4 C6lg ty c6 phin thly aien eac Ha giao nhigm vu cho T6ng

*1" .d5: 
chi.d4o, to ituic thgc hiQn nQi dung dd-dugc Hpef t"o"g ,r,at th6ng qua tai

Ol0g t, theo &ing Ph6p lu+t vi Ei€u l€ c6-rg ty.
Di6u 3. Nghi quy6t ndy c6 hi6u lgc kC ngay ky.
c6c Ong (Bd) T6ng girim d6c, ph6 T6G gi,l- oo", Truong phong, eu6n d6c phdn

xuong c6 li€n quan chiu trrich nhi€m thi hAnh Nghi quytit nay.

Noi nhfln:
- Nhu iti6u 3;
- Cdc WFDQT, BKS (bing eraail);
- L'-ru FIEQT. TCIiC. 4
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