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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
       #0# #V2#

BÁO CÁO
Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Kính gửi:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Tên viết tắt: PECC2
3. Địa chỉ trụ sở chính: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM
4. Điện thoại:  (028) 222 16 468   Fax: (028) 222 10 408   Website: www.pecc2.com
5. Vốn điều lệ: 450.181.410.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: TV2
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

Chi nhánh TP HCM, Việt Nam  Số hiệu tài khoản: 31010000000391
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0300420157 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 29/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 
20 ngày 27/07/2022 (thay đổi Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp 
luật).

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành): Không.

II.  Phương án phát hành
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:

-   Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 45.018.141 cổ phiếu. 
-   Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.018.141 cổ phiếu.
-   Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.003.628 cổ phiếu.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 cổ phiếu 

quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 05 quyền nhận sẽ nhận được thêm 01 cổ 
phiếu mới phát hành thêm.

6. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 
31/12/2021 trên Báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

http://www.pecc2.com
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7. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm 
để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến 
hàng đơn vị. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 126 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ 
thực hiện quyền 5:1, cổ đông A được nhận (126/5*1=25,2) 25 cổ phiếu mới. Theo 
nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Số phần 
thập phân là 0,2 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 16/11/2022
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 12/2022
III. Kết quả phát hành cổ phiếu
1.   Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 9.003.267 cổ phiếu, trong đó:

-   Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 9.003.267 cổ phiếu cho 3.569 cổ 
đông;
-   Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.

2.   Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 16/11/2022): 67.526.165 cổ phiếu, 
trong đó:

-   Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 67.526.165 cổ phiếu.
-   Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

IV. Tài liệu gửi kèm (nếu có)
Nghị quyết số 55/2022/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 về việc thông qua kết quả phát 
hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu tăng vốn cổ 
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu./.

Nơi nhận: #2#

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1.

                                                         #3#                 
Nguyễn Chơn Hùng
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