
CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM

Sổ: 10/2022/HĐQT. K5-CFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Đ ộc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 03 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
về việc Công ty tiếp tục mua lại co phần.

Kính gởi : Quý cổ  đông Công ty cổ phần Cafico Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cafico 
Việt Nam tại kỳ họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2022 và Nghị quyết phiên 
họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 5 năm 2022;

Nay Công ty thông báo tiếp tục mua lại cổ phần đã phát hành với các nội 
dung cụ thể như sau :

I / Thời gian, số lượng, giá mua cổ phần:
1. Thời gian : Tiếp tục thực hiện việc mua lại cổ phần Công ty đã phát 

hành đến hết ngày 09 tháng 5 năm 2023.
2. Số lượng cổ phần mua lại tối đa là 670.000 cổ phần.
3. Giá mua kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2022 : 8.000 đồng/ cổ phần.

Giá này có thể được thay đổi phù họp tình hình thị trường.

II / Thủ tục đăng ký bán cổ phần:

1. Giấy thoả thuận bán cổ phần (Mầu 02-CP.CFC).
2. Căn cước công dân/CMND (01 bản chụp)
3. Chứng chỉ cổ phiếu.

Quý cổ đông có nhu cầu bán lại cổ phần cho Công ty, có thể gởi thư giấy 
hoặc chụp hình (scan) gởi email, zalo về Công ty để thực hiện thủ tục mua bán.

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cafico Việt Nam - 35 Nguyễn Trọng Kỷ, phường 
Cam Lỉnh, thành phổ Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà;

Email : codonscaftcoCp,small. com.
Zalo : 0914040925.

Thông báo này được thực hiện kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2022 thay 
Thông báo số 09/2022/HDQT.K5-CFC ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc Công 
ty mua lại cổ phần.

1



Trong trircmg hop co bât cur thäc mac nào cân giâi dâp, quÿ cô dông vui 
long liên he vôi Bô phân quan hê cô dông Công ty qua email hoac Bien thoai : 
(0258) 3854312 -  BT Zalo 0914040925 (Mr.Phüc).

Hôi dông quân tri trân trong thông bâo dên Quÿ Co dông.

Nod nliân:
Nhu trên (Website); 
Lim VP/HDQT.
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