Công ty C phn Chiu sáng công cng à Nng va t chc i hi ng c ông ln th nht chuyn i Công ty Qun lý vn
hành in chiu sáng công cng à Nng thành công ty c phn.
ây là n v s nghip công lp trc thuc S Xây dng, hot ng trong lnh vc thi công, xây lp h thng in chiu sáng
công cng, èn tín hiu giao thông, công nghip và dân dng, ng dây và trm bin áp, h thng iu khin, các
công trình vin thông. Công ty c thành ph giao qun lý, vn hành, duy trì, bo dng h thng in chiu sáng
công cng ca thành ph.
Công tác c phn hóa c thc hin theo Công vn 1813/TTg-MDN ngày 13/10/2016 ca Th tng Chính ph v
vic phê duyt danh mc n v s nghip công lp thuc UBND thành ph à Nng chuyn thành Công ty c phn
giai on 2016 - 2020.
Phng án c phn hóa Công ty c UBND thành ph phê duyt ti Quyt nh s 2412/Q-UB ngày 31/5/2019,
theo ó vn iu l c xác nh là 16,6 t ng. S lng c phn phát hành ln u là: 1.657.500 c phn, mnh giá mt c
phn là 10.000 ng, trong ó c cu vn iu l nh sau:
- C phn nhà nc nm gi: 497.250 c phn, chim 30% vn iu l;
- C phn bán cho ngi lao ng theo giá u ãi: 122.100 c phn, chim 7,367% vn iu l;
- C phn u ãi bán cho ngi lao ng mua thêm theo s nm cam kt: 705.400 c phn, chim 42,558% vn iu l.
- C phn bán u giá cho các nhà u t khác: 332.750 c phn, chim 20,075% vn iu l.
S lng c ông và ngi c y quyn t cách tham d i hi là 19/123 ngi.
i hi ã bu Hi ng qun tr gm 07 thành viên: Ông Nguyn ình Chin - Ch tch Hi ng qun tr; ông Nguyn
Thành Nam - Phó Ch tch Hi ng qun tr; ông Nguyn ình Hùng (Ngi i din chung phn vn nhà nc,
Nguyên Phó Giám c ph trách Công ty Qun lý vn hành in chiu sáng công cng à Nng) - Tng Giám c;
ông Nguyn Anh Tun (Ngi i din phn vn nhà nc, Nguyên Phó Giám c Công ty Qun lý vn hành in chiu
sáng công cng à Nng) và ông Nguyn Chí Dng là Phó Tng Giám c; bà Nguyn Phi Nga và ông Trnh
Trung Tín là thành viên Hi ng qun tr.
Ban Kim soát c bu gm 03 thành viên: Ông H Quang Dng – Trng Ban Kim soát; ông Nguyn Tân
Cnh và ông Nguyn Hu Quang (Phó Chánh Vn phòng S Xây dng, ng viên do UBND thành ph gii
thiu) là thành viên không chuyên trách.

Ông Lê Tùng Lâm – Giám c S Xây dng, Trng Ban Ch o C phn hóa Công ty C phn Chiu sáng công

cng à Nng tng hoa cho các thành viên Hi ng qun tr Công ty C phn Chiu sáng công cng à Nng

i hi cng ã thông qua k hoch sn xut, kinh doanh giai on 2020-2022. D kin t l tr c tc vn iu l ln lt các nm
là 6,68%, 7,51% và 8,69%./.
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