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Ve viçc phe duyçt Ban cong bo thong tin ban dau gia co phan lan dau ra
cong chiing cüa Cong ty mc - Tong cOng ty Phát din 2
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TRIfNG BAN CHI DiO CO PHAN HOA
CONG TY M - TONG CONG TY PHAT DIN 2
Can thNghj djnh s 126/2017/ND-CT ngày 16 tháng 11 nám 2017 cza
ChInhphi v chuyen doanh nghip nhà nithc và cong ty trách nhim hfru hgn m5t
thành viên do doanh nghip nhà niràc dá'u tu' 100% vn diu l thành cong ty cd
phá'n,
Can ct' Nghj djnh sO' 140/2020/ND-CT ngày 30 tháng 11 nám 2020 cia
ChInh phi ye' viçc tha di, bd sung m5t sO' dié'u cia Nghj djnh sO' 126/2017/NDCF ngày 16/11/2017 cza ChInhphz v chuye2n DNNNvà cOng ty TNHHmç5t thành
viên do doanh nghip nhà nirO'c du tu' 100% vO'n diu l thành cOng ty cdphcn,
Nghj djnh sO' 91/2015/ND-CF ngày 13 tháng 10 näm 2015 cza Chmnhphi v dcu
tu' vO'n nhà nu'ó'c vào doanh nghip và quán lj, th dyng vOn, tài san tgi doanh
nghip và Nghj djnh sO' 32/2018/ND-CF ngày 08 tháng 3 nám 2018 cia CiiInh
phi tha dO'i, bO' sung mt sO' dié'u cia Nghj djnh sO' 91/2015/ND-CF,
Can c& Quylt djnh sO 282/QD-UB QL V ngày 28 tháng 12 nám 2018 cia
Uy ban Quán lj vO'n nhà nzthc tgi doanh nghip v vic cO'phn hoá COng ty m
- Tong cOng ty Fhát dién 2 (EVNGENCO2),
Can ct2' Quye't djnh sO' 59/QD-UBQL V ngày 06 tháng 3 nám 2019 cia Uj
ban Quán lj vO'n nhà nu'ó'c tgi doanh nghip (Uy ban) v vic thành 1p Ban chi
dgo cO'phá'n hoá COng ty mc - EVNGENCO2,
Can ci' Quyé't d/nh sO' 67/QD-BCDGENCO2 ngày 13 tháng 3 nám 2019
cia Ban chi dgo ye' vic thành lçp TO' gizp vic Ban chi dçio cdphO'n hoá Cong z'y
mc - EVNGENCO2;
Can ct' Quyé't djnh so' 68/QD-BCDGENCO2 ngày 13 tháng 3 nám 2019
cia Ban chi dqo ye vic ban hành Quy cM lam vic cia Ban chi dgo cO'phO'n hoá
COng ty mc - EVNGENCO2 (Ban chi dao);
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Can cá' Hcip &ng tw vá'n l2p phu'o'ng an cd phcn hóa so'
02/CPH/EVNGENCO2-BSC-EVNFINANCE-DBO ngày 06 tháng 12 nám 2019
kj g11ia EVNGENCO2 và Lien danh Tie vá'n EVNFC - BSC - BDO,
Can ct' Quyé't djnh sO' 2229/QD-TTg ngày 26 tháng 12 nám 2020 cia Thi
tithng ChInh pht ye' vic phê duyt Phiecing an co' phn hóa Cong ty mc EVNGENCO2 (cong ty con cza Tp doàn Diên lu'c Viêt Nam,);
Can cii' Quylt djnh so' 609/QD-UB QL V ngày 29 tháng 12 nám 2020 cüa
(Jy ban ve vic triln khai mç5t so' n5i dung lien quan dIn cong tác cO' phcn hóa
COng ty mc - E VNGENCO2 theo chi dgo cia Thi twáng ChInhphi tgi Quyêt djnh
so' 2229/QD-TTg ngày 26 tháng 12 nàm 2020,
Can c& Gidy iy quyn sO' 2326A/GUQ-BC'DGENCO2 ngày 30 tháng 12
nám 2020 cia Trithng Ban chi dgo cO'phán hóa Cong ty mc - EVNGENCO2,
Xét d nghj cia TO' gizp viçc Ban chi dgo co' phO'n hóa Cong ty mc EVNGENCO2 tgi T& trInh so' 43/TTr-TGVBCDGENCO2 ngày 29 tháng 12 nàm
2020 v vic thông qua Ban cOng bo' thông tin ban dá'u giá cO'phO'n lO'n dO'u Cong
ty mc - EVNGENCO2 và Báo cáo sO' 44/BC-TGVBcDGENCO2 ngày 04 tháng
01 nàm 2021 ve kIt qua My j kiln các thành viên Ban chi dgo có phcn hóa nç5i
dung thông qua Ban cOng bO' thông tin ban dá'u giá co' phO'n lO'n dO'u Cong ty mc
- EVNGENCO2,
000

QUYET fflNH:
Diu 1. Phê duyt ni dung Bàn cong b thông tin bàn d.0 giá c phn 1n
du ra cong chüng cüa Cong ty mc - EVNGENCO2 theo dê nghj cüa To giüp vic
Ban chi do c phn hóa Cong ty mc - EVNGENCO2 (T giip vic) tai Th trInh
s 43/TTr-TGVBCDGENCO2 ngày 29 tháng 12 näm 2020 (kern theo Bàn cong
b thông tin ban du giá c phn do Lien danh Tu vn EVNFC - BSC - BDO lip)
và Báo cáo s 44/BC-TGVBCDGENCO2 ngày 04 tháng 01 näm 2021.
Diu 2. Tng cong ty Phát din 2, Lien danh Tu v.n EVNFC - BSC - BDO
chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác và dty dU v tInh hInh thirc t cüa
doanh nghip nêu tai Bàn cong b thông tin, dam báo thông tin cOng b cOng
khai, minh b?ch, bão v quyn lcd hqp pháp cüa các nhà du tu và theo dung quy
djnh cüa pháp 1ut v c phn hóa.
Diu 3. Tng cOng ty Phát din 2 phi hçp T giiip vic, Lien danh Tu van
EVNFC - BSC - BDO và S& Giao djch Chirng khoán Thành ph H ChI Minh
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(HOSE) thirc hin cong b thông tin ban du giá c phn 1n du ra cong chiing
cüa Cong ty mc - EVNGENCO2 dam bão cong khai, minh b.ch, dung thai hn
và tuân thu theo quy djnh tai Nghj djnh s 126/2017/ND-CP, Nghj djnh s
140/2020/ND-CP, Thông tu' s 40/2018/TT-BTC, Quy ch ban du giá do HOSE
ban hành và các quy djnh pháp 1u.t lien quan.
Diu 4. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành tr ngày k) ban hành.
Diu 5. Thành viên Ban cM dao c phtn boa Cong ty mc - EVNGENCO2;
Tp doàn Din lirc Vit Nam; T giüp vic Ban chi do cô phân hóa Cong ty mc
- EVNGENCO2; H0i dng thành viên, Tng giám dc EVNGENCO2; Lien danh
T11 vtn EVNFC - BSC - BDO và các don vj lien quan chju trách nhim thi hành
Quy& djnh nay.!. ,i/

Noi nhân:
- Nhu Diêu 5;
- UBQLVNN (dé b/cáo);
- PCT UBQLVNN Ho S Hung - Trung BCD CPH
EVNGENCO2 (de b/cáo);
- Hi dong thành viên;
- Tong giám dôc;
- PTGD Nguyen Xuân Nam;
- KSVEVN;
- Các Ban: TCKT, DT, QLDT, KTGS, KT-SX, KH,
TC&NS, TTD, PC, TH-HDTV;
- EVNGENCO2;
- Lixu: VT, QLV

KT. TRUNG BAN
PHO TRU1NG BAN
CHIDAOCOPHANHOA
CONG TY MI - EVNGENCO2
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