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  TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

  ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN 
 

Số:   373 /TB/ĐLDKBK-TCHC 

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện việc đăng ký 

giao dịch cổ phiếu PV Power BacKan trên 

sàn UpCom  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bắc Kạn, ngày  15 tháng 11 năm 2017 

  

  Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty CP ĐIện lực Dầu khí Bắc Kạn 

  

Thực hiện Quyết định 976/QĐ-DKVN ngày 17/5/2016 của HĐTV Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam và công văn số 1577/ĐLDK – HĐTV ngày 1/6/2016 của HĐTV 

Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện tái cơ cấu và tiến hành cổ 

phần hóa Tổng Công ty trong đó có việc thoái một phần vốn hoặc toàn bộ phần vốn góp 

của PV Power  tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn. 

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt  PV Power BacKan đã có báo cáo và được các 

Cổ sáng lập chấp thuận thông qua  Phương án thực hiện để Công ty Cổ phần Điện lực 

Dầu khí Bắc Kạn trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom”; 

Ngay sau khi được chấp thuận của các Cổ đông sáng lập Power BacKan đã tiến hành 

các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật. Cụ thể: 

+ Tổng số cố phiếu phát hành thêm: 118.700 cổ phiếu 

Trong đó:   Phát hành khấu trừ nợ :      7.000 CP 

    Phát hành bán cho CNCNV và người liên quan:  111.700 CP 

Trên cơ sở kết quả của đợt phát hành cổ phiều ngày 21/6/2017 Phòng đăng ký kinh 

doanh Bắc Kạn đã cấp giấy phép kinh doanh thay đổi lần 6 với số vốn điều lệ là: 

86.423.000.000 đ (Tám mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn). 

Sau khi được cấp Giấy đăng ký kinh doanh PV Power BacKan đã lập hồ sơ trình 

UBCKNN đề nghị công nhận là Công ty đại chúng, đến ngày 26/9/2017 tại Quyết định số 

6424/GSĐC-UBCK đã chính thực công nhận PV Power BacKan trở thành công ty đại 

chúng. 

Ngay sau khi được công nhận là Công ty đại chúng PV Power BacKan đã tiến hành 

lập hồ sơ gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) đề nghị cấp mã chứng khoán và lưu 

ký toàn bộ 8.642.300 cổ phiếu tại VSD. Ngày 3/11/2017 Trung tâm lưu ký chứng khoán 
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Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 207/2017/GCNCP-VSD 

chấp thuận  việc lưu ký 8.642.300 cổ phiếu với mã chứng khoán PBK. 

Ngày 13/11/2017 Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đã có quyết định số 926/QĐ-

SGDHN về việc: Chấp thuận đăng ký giao dịc cổ phiếu CTCP Điện lực Dầu khí Bắc  

Kạn” với  

Mã chứng khoán: PBK 

Số lượng cổ phiếu đưa vào giao dịch: 8.642.300  

Giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là: 10.000 đ/cổ phiếu. 

Phiên giao dịch đầu tiên: 20/11/2017. 

 Trên đây là kết quả triển khai công tác tái cơ cấu tại PV Power BacKan và tiến 

hành đăng ký giao dịch cổ phiếu  PV Power BacKan trên sàn UpCom. Người đại diện 

phần vốn tại  PV Power BacKan xin trân trọng báo cáo để Tổng Công ty Điện lực Dầu 

khí Việt Nam được biết và làm cơ sở báo cáo Tập đoàn. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận 

- Như trên 

- HĐQT 

- Ban KS 

- Lưu VT, TK HĐQT 
-  

Bắc Kạn ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 


