




TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 
 

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

 

Số:             /TB-TVĐ4 Khánh Hoà, ngày 29 tháng 9 năm 2022 
  

 

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC/PHÁT HÀNH CỔ 
PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG 

ĐIỆN 4 

2. Tên viết tắt: PECC4 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – P. Lộc Thọ - TP. Nha Trang 

3. Điện thoại: 0258 3563999  – Fax: 0258 3563888 – Website: pecc4.vn 

4. Vốn điều lệ: 177.268.690.000 đồng  (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỷ, hai trăm 

sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). 

5. Mã cổ phiếu (nếu có): TV4 

6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi 

nhánh Khánh Hoà – Số hiệu tài khoản: 601.10.000.000.231 

7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200385474 cấp lần đầu ngày 01/08/2007, 

đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/6/2022. 

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (mã ngành 7110): 

Chi tiết:  

+ Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, 

thành phố, quận, huyện, lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo. 

+ Lập thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn kiến trúc. 

+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình năng lượng điện, như: Nguồn điện 

(thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, điện 

rác, điện sinh khối, điện khí biogas, các dạng năng lượng mới và tái tạo khác); Lưới 

điện (đường dây và trạm biến áp) và hệ thống điện chiếu sáng; Tư vấn thiết kế, thẩm 

tra thiết kế phòng cháy-chữa cháy. 

+ Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng, khu đô thị, khu chức 

năng. 

+ Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, báo cáo 

kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình, lập hồ sơ mời 
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thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. 

+ Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi 

công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng.  

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công 

nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy-chữa cháy, khu đô thị, các khu chức 

năng. 

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

+ Khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật. 

+ Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. 

+ Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy 

văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khoan phụt. 

+ Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình (trên cạn và dưới nước bao gồm cả đáy biển), địa 

chính, quan trắc biến dạng công trình. 

+ Khảo sát, đo đạc, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, ứng dụng công nghệ 3D vào địa 

hình, địa chất. 

+ Giám sát khảo sát công trình. 

+ Khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây 

dựng.  

+ Tư vấn kỹ thuật phục vụ:  khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý 

nước thải. 

+ Hoạt động dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư khai thác và chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.  

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120) 

Chi tiết:  

+ Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng 

nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

+ Thí nghiệm phân tích nước, thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu 

xây dựng. 

+ Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình. 

+ Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường. 

 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã 

ngành 7490)  

Chi tiết:  

+ Thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường.  

+ Tư vấn về môi trường. 

+ Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

+ Giám sát môi trường. 



- Sản xuất điện (mã ngành 3511) 

Chi tiết: 

+ Sản xuất, kinh doanh điện năng.  

- Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321) 

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (mã ngành 4659) 

Chi tiết :  

+ Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện... 

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác như: máy khoan, máy nghiền 

sàng, máy nén… 

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (mã ngành 2592) 

Chi tiết :  

+ Gia công, chế tạo cấu kiện, vật liệu điện  

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933) 

Chi tiết:  

+ Vận tải hàng hóa bằng ô tô 

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (mã ngành 4651) 

Chi tiết: 

+ Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính (Trừ việc thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh 

mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không 

được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật) 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác (mã ngành 0990) 

Chi tiết:  

+ Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động thăm dò, lấy mẫu quặng, quan sát địa chất, 

khoan thử, đào thử, khai thác... 

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (mã ngành 2395)  

Chi tiết: 

+ Sản xuất các sản phẩm sử dụng trong xây dựng như: Ngói, gạch lát sàn, gạch ốp 

tường, gạch xây, tấm, thanh, ống... 

- Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (mã ngành 3821) 

Chi tiết:  

+ Xử lý và tiêu hủy rác thải phục vụ sản xuất điện thông qua đốt rác;  

+ Xử lý và tái sử dụng tro bay, tro xỉ và chất thải công nghiệp phục vụ sản xuất gạch 

không nung. 

- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (mã ngành 3900)  

Chi tiết:  



+ Các hoạt động kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường 

- Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221)  

Chi tiết:  

+ Xây dựng nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp. Trừ xây dựng và vận hành 

Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã 

hội. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 

công nghệ (mã ngành 7212) 

Chi tiết:  

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật điện, kỹ thuật 

điện tử, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật môi trường và các lĩnh vực kỹ thuật khác. 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Khảo sát, quy hoạch, thiết kế, giám sát và quản lý xây dựng 

các dự án nguồn và lưới điện. 

8. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động Điện lực số 28/GP-ĐTĐL 

ngày 25/01/2019. 

9. Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên 

ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 

việc phát hành: không có. 

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 

1. Cổ phiếu phổ thông 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 17.726.869 cổ phiếu. 

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.662.346 cổ phiếu. 

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời 

điểm báo cáo (nếu có)): 176.623.460.000 đồng. 

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Cổ phiếu phổ thông. 

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 64.523 cổ phiếu. 

- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: không có 

+ Số lượng cổ phiếu mua lại: không có. 

+ Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: không có. 

2. Cổ phiếu ưu đãi 

- Loại cổ phiếu ưu đãi: không có. 

- Tổng số cổ phiếu: không có. 

- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo 

(nếu có)): không có. 

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): không có. 

  



III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 

2021 

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.119.482 cổ phiếu. 

5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.194.820.000 đồng. 

6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu 

hành): 12%. 

7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, 

cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm) 

8. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 

trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty 

9. Thời gian dự kiến phát hành: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông 

báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả 

cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ 

phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ. 

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY 

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và 

đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà 

đầu tư chịu thiệt hại. 

2. Chúng tôi cam kết: 

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán 

và thị trường chứng khoán. 

- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên. 

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN 

1. Tổ chức tư vấn (nếu có): không có. 

2. Tổ chức kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha 

Trang. 

3. Bên liên quan khác (nếu có): không có. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông 

thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; 

2. Nghị quyết số 555/NQ-HĐQT ngày 10/8/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc 

triển khai thực hiện phương án phát hành; 



3. Báo cáo tài chính kỳ gần nhất năm 2021 được kiểm toán; 

4. Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị thông qua (đã nêu tại Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ); 

5. Các bản sao Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng Điện 4. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                                        
-   Ủy ban chứng khoán nhà nước; 

-   Lưu: VT, BTH. 

 

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thành Danh 

 
 
 
 


