TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Số: 3372/TTr- GENCO3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng Công ty
Phát điện 3 - CTCP tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số
62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ
Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định số 91”) ngày 13/10/2015 của Chính
phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản
tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (“Nghị định 91”) ngày 13/10/2015
của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng
vốn, tài sản tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/
2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử
dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị
định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về sửa đổi
Nghị định số 58;
Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để
hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào
mua công khai cổ phiếu;
Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13tháng 10
năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý,
sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày
31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 334/NQ-HĐTV ngày 31/8/2018 của Hội đồng Thành
viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại phiên họp thứ 15-2018;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018 của Tổng Công ty
Phát điện 3 - Công ty Cổ phần;
Căn cứ Chỉ thị số 66/CT-EVN ngày 20/02/2019 của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam về việc thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và
thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 171/NQ-HĐTV ngày 12/4/2019 của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam về việc phê duyệt danh mục chuyển nhượng vốn của các Tổng
Công ty Phát điện tại các CTCP giai đoạn 2019 - 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công
ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua theo Nghị quyết số
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018;
Tổng Công ty trình HĐQT về phương án chuyển nhượng phần vốn góp của
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (“EVNGENCO 3”) tại Công ty Cổ phần
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (“VSH”) như sau:
1. Tên cổ phần chào bán

:

2. Loại cổ phần chào bán

: Cổ phần phổ thông.

3. Số lượng cổ phần sở hữu

: 63.016.948 cổ phần (Sáu mươi ba triệu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện
Vĩnh Sơn – Sông Hinh.

không trăm mười sáu nghìn chín trăm bốn
mươi tám cổ phần), chiếm 30,55% vốn
điều lệ của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.
4. Số lượng cổ phần chào bán

: 63.016.948 cổ phần.

5. Mệnh giá cổ phần

: 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ

phần
tính
theo
630.169.480.000 đồng.
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mệnh

giá:

6. Giá khởi điểm 01 cổ phần

: 31.931 đồng/cổ phần (theo chứng thư

thẩm định giá số 211019.003/CTTĐ.TĐ
ngày 21/10/2019 do Công ty TNHH
Hãng Kiểm toán AASC phát hành).
Trường hợp giá khởi điểm xác định theo
quy định nêu trên thấp hơn giá tham
chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch
liên tiếp trên thị trường chứng khoán
trước ngày công bố thông tin thực hiện
bán cổ phần chuyển nhượng vốn thì lấy
giá tham chiếu bình quân này làm giá
khởi điểm chuyển nhượng vốn.
7. Hình thức chào bán

: Bán đấu giá công khai ra công chúng, tổ

chức đấu giá tại Sở giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
Trong trường hợp đấu giá không thành
công thì thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018.

8. Thời gian thực hiện chào
bán

: Trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ
ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng
ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước cấp.

9. Đối tượng chào bán

: Các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan

tâm và đủ điều kiện đấu giá theo quy định
của Quy chế đấu giá.
10. Loại cổ phần chuyển
nhượng

: Cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện

11. Thời gian đấu giá dự kiến

: Trong năm 2019, sau khi được các cơ

Vĩnh Sơn – Sông Hinh được tự do chuyển
nhượng theo quy định của pháp luật.
quan thẩm quyền phê duyệt.

12. Đơn vị tư vấn chuyển
nhượng vốn

: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán

Bảo Việt (BVSC).
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Tổng Công ty trình Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xem xét, phê duyệt.
Trân trọng./.
Đính kèm:
- Chứng thư thẩm định giá;
- Dự thảo phương án chuyển nhượng vốn tại VSH;
- Bản cáo bạch.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ: KT-TC, ĐT-XD, KD-TTĐ;
- Ban: TCKT, PC, TC&NS, KDTTĐ, QLĐTXD, KTSX;
- Lưu: KH.
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