
TAP DOAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
DIN LIC WET NAM Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 4 fNQ-HDTV Ha Nt31, ngày 5 tháng 10 nám 2018 

NGH! QUYET 
V phiro'ng an chuyn nhirçing vn và giá khô'i dim ban du giá c phn 

cüa EVNSFC ti CTCP Thit bi din Vinasino 

HQI DONG THANII VIEN TAP DOAN DhIN LC VIIT NAM 

Can cü Nghj dinh  s6 26/201 8/ND-CP ngày 28/2/2018 cüa ChInh phü v Diu 
l to chrc và hot dng cüa Tp doàn Din hrc Vit Nam (EVN); 

Can cir Quy ch Quãn trj trong Tp doàn Din lirc Quc gia VietNam ban 
hành kern theo Quyet djnh so 2381QD-EVN ngày 28/8/20 18 cüa Hi dông thãnh 
viên EVN; 

Can ci'r kin biu quyk b.ng van ban cüa các Thãnh viên Hi dng thành 
viên sau khi xem xét Th trInh so 4784/TTr-E\TN ngày 24/9/2018 cüa TGD ye 
phucing an chuyên nhrqng và giá khâi diem ban dâu giá CO phãn cüa EVNSPC 
t,i CTCP Thiêt bj din Vinasino, 

QUYET NGH: 

Diu 1. Thông qua phucing an chuyn nhucing vn và giá khâi dim ban du 
giá cO phãn ciia EVNSPC ti CTCP Thiêt bj din Vinasino nhu nêu tai  T& trinh 
sO 4784/TTr-EVN ngày 24/9/2018 cüa TGD vâi các ni dung chInh nhu sau: 

1. Giá kh&i dim d ban du giá c phn cüa EVNSPC tai  CTCP Thi& bj din 
Vinasino là 14.020 dông/cô phãn. 

2. Phucing an chuyn nhuqng vn 
a. S lucmg và giá trj chuyn nhi.rqng: 
- S hrçing c ph.n chuyn nhuçing: 4.849.000 C6 ph.n. 
- Loai c6 phn: C6 phn ph6 thông. 
- Giá trj mnh giá mt c6 ph.n: 10.000 d6ng. 
- Giá trj chuyn nhixqng theo mnh giá: 48.490.000.000 dng. 
- Giá khài dim ban du giá (giá t6i thiu): 14.020 d6ng/c6 ph.n. 
b. Phucing thirc chuyn nhixcing v6n: Ban du giá cOng khai (du giá thông 

thix&ng) qua Sä giao djch chirng khoán; tru&n hqp ban dau giácOng khai không 
thãnh con hoc thãnh Cong nhung vn can sO hrqng cô phãn can ban dê chuyên 
nhucing von thi thrc hin chào ban cnh tranh; tnthng hcip chào bn cnh tranh 
khOng thãnh cong thI thirc hin phixcmg thirc thôa thun. 

c. Thài gian thrc hin chuyn nhuqng: trong nm 2018 — Qu 1/2019. 
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Diu 2. Giao Tng giám dc chi dao EVNSPC t chüc thrc hin các ni dung 
nêu ti Diêu 1 và báo cáo HDTV EVN kêt qua thrc hin./. 

Noi nhn: 
- I-IDTV, KSVEVN; 
- TGD; 
- PTGD Dinh Quang Tn (e-copy); 
- Ban QLV, TCKT, PC, KTGS (e-copy); 
- Liru: VT, TH. 

TM. HO! BONG THAN!! VIEN 
CHU TICH 
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