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THÔNG BÁO 

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

năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) xin gửi lời 

chào trân trọng tới Quý cổ đông. 

Căn cứ Thông báo số 1067/TB-NĐBR ngày 21/9/2021 về việc tham dự 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, theo đó ngày tổ chức Đại hội là ngày  

27/10/2021. 

Ngày 22/10/2021, Công ty có 01 trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2,   

hiện Công ty đang thực hiện các công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ 

đạo của các cơ quan chức năng tại địa phương. Do vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường năm 2021 không tổ chức được theo kế hoạch. 

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về 

việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như 

sau: 

1. Tạm hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2021 như đã thông báo trên Thư mời họp. Thời gian tổ chức lại dự kiến trong 

tháng 11/2021 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau). 

2. Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông tham 

dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 là ngày 31/8/2021. 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BKS, HĐQT/BTP; 

- Ban TGĐ/BTP 

- Các đơn vị/BTP;                                                                                              
- Lưu: VT, TK. 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Xuân 
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