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CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
 

 
 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. 
 
 

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

- Mã chứng khoán: KHP 

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Khánh Hòa. 

- Điện thoại liên hệ: 02582.220220   Fax: 02583.823828 

- E-mail: pckhanhhoa@cpc.vn  

2. Nội dung thông tin công bố: 

Thông báo số 2417/TB-ĐLKH ngày 09/05/2022 của Tổng Giám đốc Công ty 

về việc thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 

09/05/2022 tại đường dẫn: https://pckhanhhoa.cpc.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin 

bất thường.  

 Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS Công ty; 

- Người PT quản trị công ty; 

- Lưu: VT, TKCT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Tài liệu đính kèm:  

- Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 
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THÔNG BÁO 

Phát hành cổ phiế u để trả cổ tức năm 2021 

 
 
 

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 

2. Tên viết tắt: KHPC 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 11 Lý Thánh Tôn – Phường Vạn Thạnh – TP Nha Trang – 

tỉnh Khánh Hòa 

4. Số điện thoại: 0258.2220220   Số fax: 0258.3823828 

       Website: https://pckhanhhoa.cpc.vn 

5. Vốn điều lệ: 589.714.420.000 đồng 

6. Mã cổ phiếu:  KHP  

7. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Khánh 

Hòa. Số hiệu tài khoản: 114.000.022.257 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3703000162 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 30 tháng 06 năm 2005, cấp 

thay đổi lần thứ 13 số 4200601069 ngày 05 tháng 01 năm 2022. 

 Ngành nghề kinh doanh chính:  

+ Sản xuất và kinh doanh điện năng                                           Mã ngành: 3511 

+ Quản lý, vận hành lưới điện phân phối có cấp điện áp đến 110kV     Mã ngành: 3512 

 Sản phẩm/dịch vụ chính: kinh doanh điện năng 

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động điện lực số 351/GP-ĐTĐL 

ngày 06/11/2019 do Cục Điều tiết Điện lực cấp lần 2. 

II. Phương án phát hành 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.971.442 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 57.471.442 cổ phiếu. 

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.500.000 cổ phiếu. 

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.436.786 cổ phiếu. 

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 14.367.860.000 đồng. 
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8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2,5% (1000:25) (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở 

hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền và cứ 1000 quyền, cổ đông được nhận 

thêm 25 cổ phiếu). 

9. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021 trên 

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021 là 14.367.860.000 đồng. 

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ 

đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh 

(nếu có) sẽ được hủy bỏ. 

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 386 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ 

đông. Với tỷ lệ phân bổ cổ tức bằng cổ phiếu 1000:25, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ 

được nhận thêm số cổ phiếu là (386 x 25)/1000 = 9,65 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A 

sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là 09 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy 

bỏ. 

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: ngày 25/05/2022. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBCKNN; 

- Sở GDCK TP.HCM; 

- HĐQT; 

- Ban Kiểm soát; 

- Người PT quản trị công ty; 

- Lưu: VT, P5, TKCT. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

Tài liệu đính kèm: 

- Văn bản số 2575/UBCK-QLCB ngày 

06/05/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước. 
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