
 THÔNG BÁO 

(V/v Chào mua công khai cổ phiếu NCP) 

 

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 7623/UBCK-QLCB ngày 20/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước, Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu 

NCP để tăng tỷ lệ sở hữu như sau: 

I. Thông tin về tổ chức chào mua công khai:  

1. Tên giao dịch:   Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP     

2. Vốn điều lệ:   6.800.000.000.000 đồng 

3. Địa chỉ trụ sở chính:  Số 78 tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

4. Điện thoại:   (84.24) 3516 1605 Fax:  (84.24) 3516 1610 

5. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất kinh doanh điện 

II. Thông tin về đợt chào mua công khai 

1. Tên cổ phiếu được chào mua công khai: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV 

2. Mã chứng khoán:    NCP 

3. Loại cổ phiếu chào mua:   Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng    

4. Số lượng cổ phiếu NCP đăng ký chào mua:  21.262.715 cổ phần, tương đương 10,79% trên 

vốn điều lệ 

5. Tỷ lệ cổ phiếu NCP dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 100% vốn điều lệ của NCP 

6. Giá chào mua: 6.630 đồng/cổ phiếu (Sáu nghìn sáu trăm ba mươi đồng một cổ phiếu) 

7. Nguồn vốn thực hiện: vốn chủ sở hữu, các quỹ, và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổng Công 

ty. 

8. Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu của DTK tại NCP nhưng không làm thay đổi hoạt động 

của Công ty. 

9. Thời gian đăng ký chào mua:  Từ ngày 27/12/2019 đến ngày 24/02/2020 

10. Đối tượng chào mua: tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu NCP không bị hạn chế chuyển nhượng 

11. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: 

- NCP bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản 

- NCP bị giải thể hoặc phá sản 

III. Thủ tục và hướng dẫn đăng ký bán cổ phiếu: xem chi tiết tại Website:  www.bvsc.com.vn 

hoặc liên hệ trực tiếp với Đại lý chào mua công khai 

IV. Đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) 

1. Tại Hà Nội:  

Trụ sở chính BVSC - Địa chỉ:   Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.3928 9888 Website:  www.bvsc.com.vn 

2. Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 

Chi nhánh BVSC - Địa chỉ:  Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, 

Tp.HCM 

Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 3914 7999 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV 

TỔNG GIÁM ĐỐC  
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 NGÔ TRÍ THỊNH 
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