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TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /EVN-QLV
V/v công bố giá khởi điểm bán đấu 
giá cổ phần CTCP Tư vấn xây dựng 
điện 3.

           Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ 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 (Nghị định 32); 

- Căn cứ Công văn số 266/UBQLV-NL ngày 15/03/2019 của Ủy ban Quản lý 
Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc phê duyệt danh mục thoái vốn của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại các doanh nghiệp;

-  Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-EVN ngày 15/05/2019 của Hội đồng thành 
viên EVN về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm bán 
đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3) do EVN sở hữu 
(Quyết định 206);

- Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/5/2019 giữa EVN, HNX và CTCP Chứng 
khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities);

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số 81/2019/BĐG/HNX-DN giữa EVN và HNX 
ngày 22/05/2018.

Hiện tại, cổ phiếu TV3 đã niêm yết và giao dịch trên sàn HNX nên việc xác 
định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn được thực hiện theo quy định tại 
Khoản 12 Điều 1 Nghị định 32, hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 
59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 và Quyết định 206, cụ thể:

1. Giá khởi điểm bán đấu giá (giá tối thiểu): 76.700 đồng/cổ phần. Tại ngày 
EVN công bố thông tin bán đấu giá cổ phần TV3, mức giá khởi điểm bán đấu giá 
thực hiện như sau:

+ Trường hợp mức giá khởi điểm bán đấu giá tại mục này 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 bán đấu giá.
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+ Trường hợp mức giá khởi điểm bán đấu giá tại mục này cao 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 giá khởi 
điểm bán đấu giá là mức giá quy định tại mục này.

 2. Thống kê giá tham chiếu (quy định tại Khoản 1 Điều 26 Quy chế 653/QĐ-
SGDHN ngày 12/10/2018 của HNX: Giá tham chiếu của cổ phiếu trong ngày giao 
dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó) bình quân 30 phiên 
giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TV3 trên sàn HNX từ ngày 10/4/2019 đến ngày 
27/5/2019 như sau:

STT Ngày giao dịch Giá đóng cửa cuối ngày giao dịch 
(đồng/cổ phần)

1 10/4/2019 34.700
2 11/4/2019 35.300
3 12/4/2019 36.000
4 16/4/2019 36.700
5 17/4/2019 40.300
6 18/4/2019 36.900
7 19/4/2019 40.500
8 22/4/2019 38.000
9 23/4/2019 41.500
10 24/4/2019 44.500
11 25/4/2019 44.500
12 26/4/2019 40.200
13 2/5/2019 38.100
14 3/5/2019 37.000
15 6/5/2019 37.000
16 7/5/2019 37.200
17 8/5/2019 40.900
18 9/5/2019 37.000
19 10/5/2019 37.000
20 13/5/2019 40.700
21 14/5/2019 40.700
22 15/5/2019 40.700
23 16/5/2019 37.700
24 17/5/2019 37.100
25 20/5/2019 39.700
26 21/5/2019 40.500
27 22/5/2019 40.400
28 23/5/2019 44.000
29 24/5/2019 44.000
30 27/5/2019 44.000

Giá tham chiếu bình quân 39.427

Do đó, mức giá giao dịch bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu 



3

TV3 trước ngày công bố thông tin là 39.427 đồng/cổ phần.

Căn cứ quy định tại Nghị định 32 và Quyết định số 206, EVN xin thông báo 
tới HNX mức giá khởi điểm để làm căn cứ tổ chức phiên đấu giá cổ phiếu TV3 do 
EVN sở hữu là 76.700 đồng/cổ phần.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Ban TH-HĐTV, TCKT, PC, KTGS (e-
copy);
- Lưu: VT, QLV.             

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Nam
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