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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng 

Công ty Phát điện 3 tại CTCP Điện Việt Lào 
 

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 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 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 13 tháng 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 171/NQ-HĐTV ngày 12/04/2019 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; 

Văn bản số 6979/EVN-QLV ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

V/v chuyển nhượng quyền mua cổ phần của EVNGENCO3 tại Công ty Cổ phần 

Điện Việt Lào (“Điện Việt Lào”); 
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Căn cứ Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 17/8/2020 của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào; 

Căn cứ Nghị Quyết số 128/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2020 của Hội đồng Quản 

trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc các nội dung trình ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào; 

Căn cứ Công văn số 99/CT-HĐQT của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào ngày 

27/08/2020 V/v Đăng ký mua cổ phần Công ty Cổ phần Điện Việt Lào và Công văn 

số 108/CT-HĐQT ngày 15/9/2020 của CTCP Điện Việt Lào v/v Gia hạn thời gian 

đăng ký chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 

(“EVNGENCO 3”) tại Công ty Cổ phần Điện Việt Lào; 

Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị 

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua kết quả thẩm định giá của đơn 

vị thẩm định giá đối với giá trị quyền mua cổ phần CTCP Điện Việt Lào của Tổng 

Công ty Phát điện 3 cho mục đích xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua 

cổ phần; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 201120.002/CT.TĐG ngày 20/11/2020 và 

Báo cáo kết quả thẩm định giá xác định giá quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần 

Điện Việt Lào phát hành thêm tại của Công ty TNHH kiểm toán AASC, 

Tổng Công ty kính trình HĐQT về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ 

phần của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào như sau: 

1. Loại quyền mua : Quyền mua cổ phần CTCP Điện Việt Lào 

thuộc sở hữu của Tổng Công ty Phát điện 3 

- CTCP 

2. Số lượng quyền mua cổ 

phần chuyển nhượng 

: 784.242 quyền mua (1 quyền mua được mua 

1 cổ phần) 

3. Giá khởi điểm : 19.845 đồng/ quyền mua một cổ phần (theo 

chứng thư thẩm định giá số 

201120.002/CT.TĐG ngày 20/11/2020 do 

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát 

hành). 
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4. Phương thức chuyển 

nhượng quyền mua cổ 

phần 

: Bán đấu giá công khai thông thường, tổ chức 

đấu giá tại Công ty Cổ phần Chứng khoán 

APG. 

5. Thời gian thực hiện chào 

bán 

: Tháng 11-12/2020. 

6. 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. 

7. Thời gian tổ chức bán 

đấu giá 

: Tháng 12/2020. 

8. Đơn vị tư vấn chuyển 

nhượng quyền mua cổ 

phần 

: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG 

Tổng Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Tổng Công ty xem xét, phê duyệt. 

Trân trọng./. 

Đính kèm: 
- Phương án chuyển nhượng quyền mua 

cổ phần. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- PTGĐ: KT-TC, KD-TTĐ; 

- Ban: TC-KT, PC; 

- Lưu: KH. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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