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NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung  

cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; 

Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 

70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, 

phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai 

cổ phiếu; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 

Điện 2; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 của Hội đồng Quản 

trị về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả 

tạm ứng cổ tức năm 2018; 

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức 

bằng cổ phiếu số 1865/2018 - TV2/VSD - ĐK ngày 27/9/2018 do VSD lập, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả tạm ứng cổ tức năm 

2018 cho cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, cụ thể như 

sau: 

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 586.347 cổ phiếu. 

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 5%/Vốn điều lệ. 

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 586.219 cổ phiếu. 

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Số lượng cổ đông được phân phối : 997 cổ đông. 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 22/2018/NQ-HĐQT TP. Hồ Chí Minh,  ngày  01 tháng 10 năm 2018 
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