
 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BI N T I 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN 

 

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Số 851 - Đường 7/5 - Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Điện 

Biên 

2. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 1 - P. Him Lam - TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên 

 Ngành nghề kinh doanh chính: - Sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ nhu 

cầu dân sinh và các ngành kinh tế khác; Xây dựng công trình dân dụng, công 

nghiệp; giao thông, thuỷ lợi vừa và nhỏ; Kinh doanh vật tư chuyên ngành 

nước;Thoát nước và xử lý nước thải; 

- Vốn điều lệ thực góp: 393.201.000.000 đồng 

3. Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông 

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

5. Hình thức bán đấu giá: Bán đấu giá công khai.  

6. Giá khởi điểm: 10.700 đồng/cổ phần 

7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 19.036.826 cổ phần chiếm 48,41% vốn điều 

lệ (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất)  

8. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

(SGDCKHN) 

10. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở 

hữu của UBND tỉnh Điện Biên tại Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên do 

SGDCKHN  ban hành. 

11. Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký và nhận tiền đặt cọc: Từ 

ngày 13/01/2020 đến chậm nhất 15h30’ ngày 03/02/2020 (Sáng từ 08h00’ đến 

12h; Chiều từ 13h đến 17h00’) tại  các đại lý đấu giá theo quy chế bán đấu giá do 

SGDCK ban hành. 

12. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất từ 16 h00’ 

ngày 06/02/2020 tại: các đại lý đấu giá 

13. Thời gian và địa điể   ổ chức đấu giá:  

- Thời gian: 8h00’ ngày 11/02/2020 

- Địa điểm: sở Giao dịch chứng khoán hà nội; Số 2 Phan chu trinh, Hoàn kiếm 

hà nội 

 - Thông tin chi tiết liên quan đến cuộc đấu giá Nhà đầu tư tham khảo tại các đại 

lý đấu giá và trên http://WWW.hnx.vn của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

  

 

 

http://www.hnx.vn/

