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BÁO CÁO 

Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành 

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 

2. Tên viết tắt: EVNGENCO 3 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 

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

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

5. Vốn điều lệ: 10.699.695.770.000 đồng 

6. Mã cổ phiếu: PGV 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam, chi nhánh Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số hiệu tài khoản: 

76210000136112. 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3502208399 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/11/2012, cấp 

thay đổi lần thứ 8 ngày 09/3/2021. 

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Quyết định số 3025/QĐ-BCT ngày 

01/6/2012 về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3. 

II. Phương án phát hành 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần. 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.069.969.577 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.069.969.577 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 53.498.478 cổ phiếu. 

5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện 

quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 5 cổ phần phát hành 

thêm). 
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6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 

đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Tổng 

Công ty Phát điện 3 - CTCP. 

7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần 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 phần lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ. 

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 26/7/2021 

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 9/2021 

III. Kết quả phát hành cổ phiếu 

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 53.498.469 cổ phiếu, trong đó: 

- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 53.498.469 cổ phiếu cho 

1.871 cổ đông; 

- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 09 cổ phiếu (số cổ phiếu 

lẻ được hủy bỏ). 

2. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 26/7/2021): 1.123.468.046 cổ 

phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.123.468.046 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty 

Phát điện 3 - Công ty cổ phần số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021; 

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị 

thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 

của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP. 

Trân trọng ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT/ GENCO3 (để báo cáo); 

- Ô. TGĐ/ GENCO3; 

- P.TGĐ KT-TC; 

- Ban: TC-KT, PC; 

- Lưu: VT, KH. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
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