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Điện Biên, ngày

tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt giá khởi điểm của cổ phần Nhà nước thực hiện thoái vốn tai
Công ty ẹổ .phần Công trình gỉao thông tỉnh Điện Biên.
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Ị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật To chức-chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định, sọ 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về
việc chuyển doanh nghiệp 1OỠ^Tyốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Công văn số 1111/ TTg - ĐMDN ngày 01/08/2012 của Thủ tướng
Chính phù về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà
nước thuộc ủ y Ban Nhân dân tinh Điện Biên giai đoạn 2012-2015;
Xét Biên bàn xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cồ phần Cônẹ
trình giao thông tỉnh Điện Biên tại thời điểm 31/12/2014 ngày 20/01/2016 và đê
nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 94/STC-TCDN ngày 25/01/2016,
»QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình
giao thông tỉnh Điện Biên với giá trị là 11.515.320.000 đồng tương ứng:
1.151.532 cổ phần (không bao gồm giá trị đất).
Điều 2. Giá khởi điểm của một cổ phần là 10.000 đồng.
Điều 3. Giao cho Tổ chuyên viên giúp việc thoái vốn Nhà nước tại Cônạ ty
cô phân Công trình giao thông tỉnh Địên Biên thuê cơ quan bán đấu giá đe tổ
chức bán cô phần Nhà nước ra ngoài công chúng theo qui định hiện hành.
Điều 4. Công ty cồ phần Công trình giao thông tỉnh Điện Biên có trách
nhiệm:
- Nộp số tiền thu được do bán cồ phần của Nhà nước và cổ tức còn lại theo
biên bản của Sờ Tài chính số tiền là 2.560.813.902 đồng về Tổng Công ty Đầu
tư và kinh doanh vốn Nhà nước theo qui định (nộp về Tài khoản số
99010000001073 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triền Việt
Nam —Hội Sờ chính).

- Hoàn tất các thủ tục bán phần vốn Nhà nước tại Công ty, đồng thời báo
cáo kết quả thực hiện thoái vốn nhà nước về Ban chỉ đạo sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp Nhà nước tinh Điện Biên (Sở Tài chính) đề theo dõi.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Chi đạo sắp xếp, đổi mới doanh
nghiệp; các Thành viên Ban chỉ đạo sắp xếp đổi mói doanh nghiệp nhà nước
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2015; Giám Đốc Công ty cổ phần Công trình
giao thông tĩnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, chịu ừách
nhiệm thi hành Quyêt định này. 1 L
Nơi nhận
Như Điều 5;
-TTTỈnh ủy ( B/c);
- Ban đổi mới sắp xếp DNTW ( B/c);
- LĐ UBNDtỉnh*
- Tổng công ty ĐT & KD vốn NN;
-Lưu VT,TM,CN.
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