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NGHỊ QUYẾT 

Về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm  

của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò 

 
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 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 và 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; 

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện 

Sông Chò (SCC) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 

Chứng thư thẩm định giá số 165/2020/CT.AFA ngày 14/09/2020 của Công ty 

TNHH kiểm toán và Thẩm định giá AFA xác định giá trị cổ phiếu của SCC tại ngày 

30/06/2020; 

Căn cứ văn bản số 04/CV-SCC ngày 19/01/2021 của SCC về việc gia hạn thời 

gian góp vốn khi SCC phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; 

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGĐ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh 

Hòa ban hành kèm theo quyết định số 355/QĐ-ĐLKH ngày 28/02/2018 của HĐQT 

Công ty; 

Căn cứ tờ trình số 505/TTr-ĐLKH ngày 05/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty 

về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của SCC. 

Căn cứ ý kiến thống nhất 100% của các thành viên HĐQT Công ty qua phiếu lấy 

ý kiến ngày 06/02/2021 về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 

của SCC. 

 

QUYẾT NGHỊ: 



 

Điều 1. Thống nhất việc Công ty không tham gia góp thêm vốn vào SCC khi 

SCC thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều 

lệ. 

Điều 2. Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án 

chuyển nhượng toàn bộ quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của SCC như sau: 

- Tổng số cổ phiếu được quyền mua thêm: 210.884 cổ phiếu. 

- Giá tham khảo cổ phiếu SCC: 15.655 đồng/cp. 

- Giá chuyển nhượng quyền mua 01 cổ phiếu SCC: 5.655 đồng/cp. 

- Phương thức chuyển nhượng: theo phương thức thỏa thuận trực tiếp đảm bảo 

nguyên tắc giá thị trường. 

- Thời gian thực hiện: hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 31/03/2021. 

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại 

SCC và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai nghị quyết 

này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- TV HĐQT, BKS Công ty; 

- Ban Tổng Giám đốc; 

- Trợ lý Tổng Giám đốc; 

- Ông Trần Đăng Hiền (NĐD phần vốn); 

- Lưu: VT, P5, TKCT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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