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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 130/2022/CV-TTE Kon Tum, ngày 17 tháng 11 năm 2022 

V/v: Đính chính Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2022 
 

 

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam; 

    Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

     Quý cổ đông CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh. 

Ngày 22 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh (TTE) 

đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và Công bố 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022. 

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy nên có sai sót về nội dung tại Điều 11, 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022: “Thông qua việc hủy bỏ 

Điều 13 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 17/2021/NQ-TTE ngày 18/06/2021 của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu năm 2022” 

Căn cứ theo Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu 

cho cổ đông hiện hữu năm 2022, mục phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành, Công ty xin 

đính chính lại như sau: 

 Nội dung sai sót: 

STT Mục đích sử dụng vốn 
Số tiền sử dụng thu được 

từ đợt phát hành 

4 
Đầu tư vào Công ty CP Thủy điện Bình Thủy Lâm 

Đồng 
183.849.600.000 đồng 

 Nay xin đính chính lại: 

STT Mục đích sử dụng vốn 
Số tiền sử dụng thu được 

từ đợt phát hành 

4 Đầu tư vào Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng 183.849.600.000 đồng 
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Các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022 và 

Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 (kèm theo) được giữ nguyên. 

(Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT ngày 01/04/2022 của Công ty được đính chính kèm 

theo). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

 - UBCKNN, HOSE; 

 - Đại hội đồng cổ đông; 

 - CBTT; 

 - HĐQT; BKS, BTGĐ; 

 - Lưu: VT. 

 


















