
THÔNG BÁO
V/v : “Đãng kỷ cập nhật thông tin cá nhân cố đông”

Kính gở i: Quý c ổ  đông Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

Công ty cổ phần Cafico Viêt Nam đã nhận được Danh sách tổng họp 
người sở hữu cổ phần của Công ty sau khi hủy đăng ký chứng khoán, được 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 06/12/2021.

Để thuận lợi cho việc cấp Chứng chỉ cổ phiếu, quản lý thông tin liên lạc 
nhằm đảm bảo các nghĩa vụ và quyền lợi cho Quý cổ đông, Công ty xin thông 
báo việc đăng ký cập nhật thông tin cá nhân cổ đông như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân của mình (bằng 
cách ghi “Phiếu đăng ký thông tin cổ đông” với các nội dung theo 
mẫu kèm theo) gởi đến trụ sở Công ty trước ngày 31.12.2021 theo địa 
chỉ: CÔNG TY CỞ PHẦN CAFICO VIỆT NAM - số 35 Nguyễn 
Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa. Điện thoại: (0258) 3854312 - 0914040925.

2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ 
đông do không được cổ đông cung cấp thông tin địa chỉ liên lạc, hoặc 
cung cấp thông tin không chính xác.

3. Việc chi trả cổ tức, về nguyên tắc, sẽ chỉ thực hiện bằng hình thức 
chuyển khoản qua ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài 
khoản tại ngân hàng do cổ đông cung cấp.

Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân do Quý cổ đông đăng
k ý .

Xin trân trọng thông báo.
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