
CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ: ỉ 5/2022/HĐQT. K5-CFC Cam Ranh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v : “Hủy so co phiếu do Công ty phát hành đã mua lại 

đế điều chỉnh von điểu lệ

Kỉnh gởi : Tổng giám đốc Công ty CP Cafíco Việt Nam,
Kế toán trưởng, các giám đốc điều hành,
Các nhân viên nghiệp vụ,
Quý cổ đông công ty.

Căn cứ Nghị quyết Kỳ họp Đại hội động cổ đông thường niên ngày 
16.04.2022 về việc mua lại cổ phần do Công ty phát hành;

Căn cứ Báo cáo số 63/2022/CFC của bộ phận quản lý sổ đăng ký cổ đông 
Công ty ngày 16.12.2022 về kết quả mua lại cổ phần (do Công ty phát hành) đến 
ngày 15.12.2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 12 năm 2022 về 
việc thống nhất huỷ số cổ phần do Công ty phát hành đã được mua lại đến hết 
ngày 15.12.2022 và hạch toán giảm vốn điều lệ,

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông báo :

1. Huỷ 49.490 cổ phần, tương ứng với mệnh giá 494.900.000 VNĐ Công ty 
đã mua lại và hạch toán giảm vốn điều lệ. Theo đó, vốn điều lệ Công ty 
được điều chỉnh giảm, cụ thể như sau :

Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh : 22.342.800.000 VNĐ.
(Hai mươi hai tỷ, ba trăm bổn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng)

Số điều chỉnh giảm vốn điều lệ : 494.900.000 VNĐ.
( Bốn trăm chín mươi bổn triệu, chín trăm ngàn đồng).

Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh : 21.847.900.000 VNĐ.
(Hai mươi mốt tỷ, tám trăm bổn mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).

2. Thời gian huỷ cổ phần mua lại và điều chỉnh vốn điều lệ : Lúc 0 giờ, ngày 
20 tháng 12 năm 2022.



3. Sau khi điều chỉnh vốn điều lệ, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc mua lại cổ phần do 
Công ty đã phát hánh.

Đề nghị các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện đúng nội 
dung và thời gian quy định tại Thông báo này.

Nơi nhận:
Như trên;
Ban kiểm soát;

- Lim VP/HĐQT.
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