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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG
TY PHÁT ĐIỆN 3 (TRỰC THUỘC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM)
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18
tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày
18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà
nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”;
Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có
vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 852/2017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh
nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện
3 với những nội dung chính sau đây:
1. Tên gọi trụ sở chính của công ty cổ phần:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần.
- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng công ty Phát điện 3.
- Tên giao dịch quốc tế: POWER GENERATION JOINT STOCK
CORPORATION 3.
- Tên viết tắt: EVNGENCO 3.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Tổng công ty Phát điện 3 sau cổ phần hóa có tƣ cách pháp nhân theo pháp luật
Việt Nam kể từ ngày đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; có con
dấu riêng; đƣợc mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức
và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, phù
hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.
Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích
hợp pháp của Tổng công ty Phát điện 3 trƣớc khi chuyển đổi; đƣợc tiếp tục kinh
doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Phát điện 3 đang thực hiện và các hoạt
động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
3. Hình thức cổ phần hóa: Giữ nguyên vốn nhà nƣớc hiện có tại doanh nghiệp,
phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 không phải điều chỉnh giá trị sổ sách kế
toán theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp khi xây dựng quy mô vốn điều lệ
của công ty cổ phần trong phƣơng án cổ phần hóa và sử dụng kết quả xác định
giá trị doanh nghiệp để xây dựng giá khởi điểm khi bán cổ phần lần đầu.
4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:
a) Vốn điều lệ: 20.809.000.000.000 đồng (Hai mƣơi nghìn tám trăm linh chín tỷ
đồng).
b) Cơ cấu vốn điều lệ:

- Cổ phần EVN nắm giữ là 1.061.300.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam nắm giữ 51% vốn điều lệ tại Tổng công ty Phát
điện 3 - Công ty cổ phần đến hết năm 2019.
Từ năm 2020, trong trƣờng hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty
Phát điện 3 - Công ty cổ phần tái cấu trúc đƣợc các khoản nợ và đàm phán đƣợc
với các tổ chức tín dụng cho vay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ xem xét thoái
vốn góp tại Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xuống mức dƣới mức
chi phối.
- Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại
khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP là 1.544.300 cổ phần, chiếm
0,0742% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại
khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP là 1.879.800 cổ phần, chiếm
0,0903% vốn điều lệ.
- Cổ phần bán đấu giá công khai là 267.051.900 cổ phần, chiếm 12,8355% vốn
điều lệ.
- Cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc là 749.124.000 cổ phần, chiếm 36,00%
vốn điều lệ.
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
5. Bán cổ phần ra công chúng:
- Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần.
- Phƣơng thức bán: Đấu giá công khai.
- Tổ chức bán cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm đấu giá: Số 16 Võ Văn Kiệt, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian bán cổ phần: Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày phƣơng án cổ
phần hóa đƣợc phê duyệt theo quy định mà không phải xác định lại giá trị doanh
nghiệp.
6. Bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc:
a) Tiêu chí lựa chọn: Thủ tƣớng Chính phủ ủy quyền Bộ trƣởng Bộ Công
Thƣơng quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc.
b) Giá bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc:

- Thực hiện theo quy định tại thời điểm thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tƣ
chiến lƣợc.
- Trƣờng hợp thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc từ thời điểm
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp nhà nƣớc và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do doanh nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần có
hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16
tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.
c) Quy trình và thời hạn hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc:
- Việc bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc đƣợc thực hiện sau khi đấu giá
công khai.
- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7
năm 2011 của Chính phủ. (Trong trƣờng hợp việc bán cổ phần cho nhà đầu tƣ
chiến lƣợc có vƣớng mắc, không thể hoàn thành trong 03 tháng theo quy định,
Bộ Công Thƣơng báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, quyết định).
- Trƣờng hợp bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc theo hình thức đấu giá thì
thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
d) Ủy quyền cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động tìm kiếm đối tác, tiến
hành đàm phán với nhà đầu tƣ chiến lƣợc trên cơ sở phƣơng án cổ phần hóa
đƣợc phê duyệt và các quy định có liên quan, gửi Bộ Công Thƣơng xem xét,
tổng hợp, báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ kết quả bán cổ phần theo quy định.
7. Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thực hiện nhận giao, thuê đất của
Nhà nƣớc và trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về
quản lý và sử dụng đất.
8. Phƣơng án sắp xếp lao động:
- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 2.478 ngƣời.
- Lao động chuyển sang công ty cổ phần là 2.478 ngƣời.
9. Chi phí cổ phần hóa:
- Bổ sung chi phí bán đấu giá cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trƣờng hợp thực hiện bán cho nhà đầu tƣ
chiến lƣợc theo phƣơng thức đấu giá.
- Giao Bộ Công Thƣơng phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tập đoàn
Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 quyết định và chịu trách nhiệm

về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện
3 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Không tính chi phí xác định giá trị doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức vào chi phí cổ phần hóa Tổng Công ty Phát
điện 3.
10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức
Chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức từ
Tổng Công ty Phát điện 3 về Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thƣơng:
- Quyết định nội dung quy định tại điểm a khoản 6, khoản 9, khoản 10 Điều 1
Quyết định này.
- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3 công bố đầy
đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa; tổ chức, triển khai thực hiện bán cổ
phần trong thời gian 03 tháng kể từ thời điểm ký Quyết định này mà không phải
xác định lại giá trị doanh nghiệp.
- Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện công tác cổ phần hóa tại doanh nghiệp,
báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ xem xét, giải quyết các khó khăn, vƣớng mắc
vƣợt thẩm quyền.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chỉ đạo và hƣớng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của
Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
3. Bộ Tài chính hƣớng dẫn đối với chi phí tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhiệt điện Thủ Đức.
4. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý
Tổng công ty Phát điện 3 cho đến khi hoàn tất việc bàn giao toàn bộ tài sản, tiền
vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
5. Bộ Công Thƣơng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3
có trách nhiệm hoàn thành việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nƣớc
về việc kiểm toán kết quả tƣ vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính trƣớc khi
chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ - Tổng
Công ty Phát điện 3 đến thời điểm Tổng công ty Phát điện 3 chính thức chuyển
sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trƣởng các Bộ: Công Thƣơng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trƣờng, Kế
hoạch và Đầu tƣ, Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trƣởng các cơ
quan liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổng
công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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