
TỜ TRÌNH 

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lại 

thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người 

lao động trên sàn giao dịch Upcom 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Phương án cổ phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 2100/QĐ-

TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của  

doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 

doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ 

phần. 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị 

Tổng công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần thực hiện các thủ tục đăng ký lại 

thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao 

động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán 

hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, ký toàn bộ hồ 

sơ tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký 

lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người 

lao động trên sàn giao dịch Upcom. 

Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:     TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 
- Như trên;                         
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3; 

- VP, các Ban EVNGENCO 3; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 
 

Số:                       /TTr-GENCO3 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2018 


