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CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THE STATE SECURITIES
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
COMMISION’S PORTAL AND
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE’S
PORTAL
Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities
Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock
Exchange
- Tên tổ chức /Organization name: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ Central
Hydropower Joint Stock Company.
- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot 57B, street No.6, Danang Instrustrial Zone, Son Tra
district, Danang city.
- Điện thoại/ Telephone : 0511 3959110/ + 84 511 3959110
- Fax
: 0511 3935960/ + 84 511 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông Trương Công Giới/ Mr.
Truong Cong Gioi
Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc / General Director
Loại thông tin công bố :
định kỳ
bất thường
24h
theo yêu cầu
Information disclosure type:
Periodic Irregular
24 hours On demand
Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất trình ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh
doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 / Resolution of the Board of
Directors on submision of production and business result of 2016 and production and
business plan of 2017 to the General Meeting of Shareholders for approval.
Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.
In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company
shall make a reason for the replacement or correction.
………………….…………………………….………………….…………………………
signed by
TY... Digitally
CÔNG TY C PHN

CÔNG
C PHN
THY IN
MIN
TRUNG

THY IN MIN
TRUNG
Date: 2017.01.18
15:34:30 +07:00

Lý do/ Reason:
……………………………………………………………………………….
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
18/01/2016 tại đường dẫn: http://www.chp.vn/CoDong.html
This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 18 January 2017
Available at: http://www.chp.vn/CoDong.html
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./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be
legally responsible for any mispresentation.
Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội
đồng quản trị về việc thống nhất trình
ĐHĐCĐ kết quả sản xuất kinh doanh
năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2017.
Attachment: Resolution of the Board of
Directors on submision of production
and business result of 2016 and
production and business plan of 2017 to
the General Meeting of Shareholders
for approval.
Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative
Người đại điện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
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Đà nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/01/2017.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp lần thứ I/2017
quyết nghị và thông qua các nội dung sau đây:
HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2016 như sau:
* Kết quả thực hiện năm 2016:
- Sản lượng điện sản xuất
- Điện tự dùng và tổn thất MBA
- Sản lượng điện thương phẩm
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế

: 634,435 triệu kWh, đạt 106% so với kế hoạch
: 0,73%
: 630,381 triệu kWh, đạt 106% so với kế hoạch
: 659.536 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch
: 257.744 triệu đồng, đạt 121% so với kế hoạch

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:
* Kế hoạch năm 2017:
- Sản lượng điện sản xuất
- Điện tự dùng và tổn thất MBA
- Sản lượng điện thương phẩm
- Doanh thu
- Lợi nhuận sau thuế

: 604,412 triệu kWh
: 0,85%
: 599,275 triệu kWh
: 629.063 triệu đồng
: 213.434 triệu đồng
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

