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THÔNG BÁO 

Về việc ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020  

của Tổng Công ty Phát điện 3 

 

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, phường 

An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 02836367449         Fax: 02836367450        Website: genco3.com 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 

đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 

Mã chứng khoán: PGV 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/7/2021 

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và cổ phiếu 

2. Nội dung cụ thể 

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền 

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 

đồng). 

- Ngày thực hiện chi trả: 11/8/2021 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục 

nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục 

nhận cổ tức bằng tiền tại Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Phát điện 3 - 

Công ty cổ phần - Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Khu 

đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Thời gian làm thủ tục chi trả: Giờ 

hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu 

từ ngày 11/8/2021. Cổ đông xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng 
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minh nhân dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục nhận cổ tức, trường hợp ủy 

quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định. 

2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5% (tại ngày chốt danh sách cổ đông để 

thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu phát 

hành thêm). 

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả 

cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, 

phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ. 

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận quyền cổ tức bằng cổ phiếu, 

cổ đông A đang sở hữu 110 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 5% nên cổ đông A được 

nhận 110x5%=5,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, cổ 

đông A được nhận 5 cổ phiếu, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ. 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục 

nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu 

ký. 

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ 

tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 3 

- Công ty cổ phần - Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 

Đông, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Thời gian làm việc: 

Giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật). 

Cổ đông xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân 

dân/Căn cước công dân khi làm thủ tục, trường hợp ủy quyền phải có Giấy 

ủy quyền theo quy định. 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu 

chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên đến địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 

3 - Công ty cổ phần - Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, 

Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

-  Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungcv@genco3.evn.vn 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được 

sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 

Trân trọng. 

mailto:hungcv@genco3.evn.vn
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Đính kèm: 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 của Tổng Công ty Phát điện 3; 

- Văn bản số 3461/UBCK-QLCB ngày 

09/7/2021 của UBCKNN. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- UBCKNN; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

- Các PTGĐ; 

- Ban: KH, TC&NS, PC; 

- Lưu: TC-KT. 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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