
 

THÔNG BÁO CHÀO BÁN ĐẤU GIÁ  
CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Công văn chấp thuận chào bán cổ phiếu số 292/UBCK-
QLPHK do Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành  Uỷ ban 

Chứng khoán Nhà nước ký ngày 21/01/2015)    

1- Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) 
2- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (PIST) 
3- Địa chỉ trụ sở chính: 04 Nguyễn Siêu,  Phường Bến Nghé, Quận 01, TP.Hồ Chí Minh. 
4- Số điện thoại: (08) 3822.1605  Fax: (08) 3822.1751. 
5- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh nhà hàng khách sạn (không kinh doanh nhà 
hàng, khách sạn tại trụ sở; Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; Cho thuê xe. Kinh 
doanh bất động sản; Sản xuất, mua bán thiết bị điện viễn thông và cơ khí; Bán buôn sắt thép, 
kim loại khác, xi măng; gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh,  gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Đại lý bảo hiểm, đại lý thu đổi ngoại tệ, đại lý bán vé máy bay, đại lý 
bán ô tô; Xây dựng công trình dân dụng, chuyên nghiệp… 
6- Vốn điều lệ: 304.071.610.000 đồng  
7- Cổ phiếu chào bán:  

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (PIST) 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 
- Mệnh giá: 10.000 đồng 
- Số lượng đăng ký chào bán: 9.212.064 cổ phiếu, trong đó: 

• Số lượng cổ phiếu do EVN SPC sở hữu: 8.503.664 cổ phiếu; 
• Số lượng cổ phiếu EVN SPC được ủy quyền chào bán 708.400 cổ phiếu. 

8- Mục đích chào bán: Thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo quy định của Thủ tướng Chính phủ 
và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 
9- Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.300 đồng/1 cổ phiếu 
10- Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX) – 
Số 16  Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
11- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). 

- Điều kiện tham dự đấu giá: Theo như Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN SPC tại 
Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực do Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh ban hành. 
12- Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký và nhận tiền đặt cọc: từ ngày 13/02/2015 đến 
16h00 ngày 12/03/2015 (Sáng từ 8h30’ - 11h00; chiều từ 13h30’ – 16h00’ các ngày làm việc) 



tại các đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN SPC tại Công ty CP Đầu tư 
Thương mại Dịch vụ Điện lực do Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh ban hành. 
13- Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 18/03/2015 
tại các đại lý đấu giá theo như Quy chế. 
14- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 9h00 ngày 20/03/2015 tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán Tp. Hồ Chí Minh (Số 16  Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh). 
15- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu 8h00 đến 16h00 các ngày từ 21/03/2015 đến 
30/03/2015 tại các Đại lý đấu giá. 
16- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 23/03/2015 đến 16h00 ngày 27/03/2015 tại 
các Đại lý đấu giá. 
17- Thông tin chi tiết liên quan đến cuộc đấu giá Nhà đầu tư tham khảo tại: www.hsx.vn 
hoặc www.evnspc.vn hoặc www.abs.vn 
 
 
 


