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Cam Ranh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIƠI THIẸU VẺ TÔ CHỨC CÒNG BÓ THÔNG TIN THEO YÊU CÀU

1. Ten cóng ty : CÔNG TY CÓ PHÀN cA FICO  VIỆT NAM
2. Mà chửng khoán : CFC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 35 Nguyền Trọng Ký, phương Cam Linh, thành

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

4. Điện thoại: (0258) 3854 312, Em ail: tcns@cafico.vn

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

1. Thông báo số 11/2021/HĐQT.K5-CFC ngày 29 thang 03 nam 2021 về 
ngày đãng ký cuối cùng đế thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020.

CÕNG TY CỎ PHÀN CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ: 12/2021/HĐQT.K5-CFC Đ ộc lập - Tự do - Hanh phúc

Nơi nhận:

-UBCKNhà nước 
-Sở GDCK Hà Nội
-Lưu VP/HĐQT NGUYÊN QUANG TUYEN
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CÒNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

SỐ: 11/2021/HĐQT.K5-CFC

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

THÔNG BAO
(Ve ngày đãng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020)

Kính g ở i: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Viẹt Nam

Tẻn Tổ chức phat hanh: CÔNG TY CỔ PHÁN CAFICO VIỆT NAM
Tên giao dịch: CAFICO VIETNAM
Trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Ký, Cam Ranh, Khanh Hoa.
Đ ện thoại: (0258) 3854312; Email: tcns@cafìco.vn

Chủng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 
(VSD) ngay đảng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng 
khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Caíĩco Việt Nam.
Mà chứng khoan: CFC
Loại chứng khoán: cổ  phiếu phổ thông
Menh giá giao dịch : 10.000 đ.
Sàn giao dịch : ƯPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/04/2021

1. Lý do và mục đích: Trả cồ tức năm 2020 báng tiền.
2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền VN đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhạn 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán : 29/04/2021.
- Đĩa điểm thực hiện:
+ Đối vơi cổ phiếu lưu ký: Người sở hừu làm thủ tục nhạn cổ tức tại các 

Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối vơi cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhan cổ tức tại 
Công ty cổ phần Caíico Việt Nam vào các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 
29/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dàn.
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Đe nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hửu 
chửng khoán tại ngày đãng kỷ cuối cùng nêu trẽn vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nl 1 danh sách (bản cứng): Cõng ty cổ phần Caíico Việt Nam, số 
35 đường Nguyền Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khảnh Hòa.

- Đại chỉ Email nhặn file dừ liệu : tcns@cafico.vn

Chúng tôi cam kết nhùng thông tin về người sở hữu trong danh sách sè 
được sử dung đúng muc đích và tuân thủ các quy đrih của VSD. Công ty chủng 
tỏi sẽ hoàn toàn chịu trách nhie m trước pháp luật nếu có vi pham.

Nơi nhận:
Như tren;
Sờ GDCK Hà Nội; 
Lưu VP/HĐQT.

Tài liệu đính kèm:
- Nghi Quyết Đại Hội đồng 
cổ đỏng kỳ họp thường niên 
nam 2021.
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CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM ' 
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐỎNG

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHÍA VIẸT NAM
Độc lập - Tự d o -  Hanh phúc

Sổ : ỉ  0 /202Ỉ/ĐHĐCĐ-CFC Cam Ranh, ngày 27 tháng 3 nám 2021

NGHỊ QUYÉT ĐẠI HỘI ĐÒNG c ồ  ĐỎNG
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NÃM 2021

(Kỳ họp thứ XXI - ngày 27 tháng 3 nám 2021)

Thực hiện Luư; doanh ngl ệp và Điều lệ công ty cổ phần Caíico Viẻt 
Nam, Đại 1 >i đòng cỏ đòng đã tiến hành kỳ hop thường niên nam 2021 vảo lúc 
8 giờ, ngày 27 tháng 3 nam 2021 tai tru sớ chính của Công ty, số 35 đường 
Nguyền Trọng Kỷ, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cò đỏng và người đại diện được ủy quyền dự họp có măt tại kỷ hop là 
41 người, đại diện cho 1.691.200 cỗ phần, đat tỷ lệ 75,7% vốn điều lệ. Kỳ họp 
đà tiến hành đúng quy định cùa Điều lệ Còng ty và Li ìt doanh nghiệp.

Kỳ họp thường niên nam 2021 đà tiến hành các noi dung theo chương 
trình đà được thòng qua Đại hội đồng.

ĐẠI HỘI ĐÒNG CO ĐÔNG QUYÉT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thòng qua Bảo cảo của H ói đồng quàn trị về kết quá sản 
xuất kinh doanh nam 2020; Kẻ hoach nam 2021; Báo cáo hoạt đọng của Hội 
đồng quản ừị năm 2020, bao gồm các chỉ tiẻu chú yểu sau:

- Kết quá sàn xuất kinh doanh nam 2020:
Tổng doanh thu : 94.938.414.059 đòng
Giá trị kim ngạch xuất, nhap khau : 6.080 Triệu USD
Tổng lợi nhuan trước thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.430.740.541 đồng.

-Ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 
Tông doanh thu :
Giá trị kim ngach xuất nhập khâu :
Lợi nhui 1 trước thuế :
Cồ tức (tối thiều):

100 tỷ đồng VN 
5,8 triệu USD 
3 tỷ đồng VN. 

10 % menh giá.



Tý lệ phiếu biếu quyết thông qua 100 % tống số phiếu biếu quyểt họp 
lệ tại kỳ họp.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính nâm 2020 cùa Công ty đà 
được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100 % tòng số phiếu biểu quyết họp lệ 
tại kỳ họp.

Điều 4\ Nhất trí thòng qua Báo cáo hoạt c "ng nâm 2020 của Ban kiểm
soát.

Tý lệ phiếu biểu quyết thòng qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết họp lệ 
tại kỳ họp.

Điều 5: Nhất trí thòng qua mức chi trả cổ tức nam 2020 theo đề nghi của 
Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 08/2021/HĐQT.K5-CFC, ngày 25/03/2021, 
vởi mửc cỏ tửc chi trả : 10 % me.il giá; trả cồ tức bàng tiền VN đồng; chi trà 
từ nguòn quỳ cò tức Còng ty. Thời gian thực h ện ừong tháng 4 nam 2020.

Tý 1( phiếu biểu quyết thòng qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết họp lệ 
tại kỳ hop.

Điều ố: Nhất ừí thông qua việc húy cổ phiếu quỳ để giám vốn điều lệ 
theo để nghị của Hội đồng quàn trị tại Tờ trình số 09/202021/HĐQT.K5-CFC, 
ngày 25/03/2021 như sau:

Số cổ phiếu quỳ của Còng ty : 209.400 cổ phẩn.
M nh giá : 10.000 đồng / cổ phần.
Tương ứng với số tiền là : 2.094.000.000 đồng.
vổn điều lệ trước khi hủy cổ phiếu quỷ : 24.436.800.000 đồng.
Vốn điều lệ sau khi hủy cổ phiếu quỳ là : 22.342.800.000 đồng.

Tý lệ phiếu biểu quyết thòng qua 100 % tổng sổ phiếu biểu quyết họp lệ 
tại kỳ họp.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đươc Đại h i đồng cổ đông, kỳ họp thường niên nam 
2021 nhất trí thông qua toàn vãn với số phiếu biểu quyết 100% tổng số phiếu 
biêu quyết hơp lệ tại kỳ họp; có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 03 nãm 2021.
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Các thành viên Hợi đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám 
đốc còng ty, chịu trách nhicm thi hành Nghi quyết này và tổ chức triển khai 
thực hiện theo chức năng nhi em vụ của mình phù họp với Điều lệ cúa Công ty 
và quy định của pháp luật.

Nơi nhân:\
Như điêu 7; 
Lưu: VP/HĐQT

CABCO
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CÔNG TY CỎ PHÀN CAFICO VIỆT NAM
>ỒNG CỎ ĐÔNG 

HÒNG QUẢN TRỊ

NGUYẺN QUANG TUYEN
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