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Kính gửi: CTCP Cafico Việt Nam

Ngay 2U/Ổ4/2017, ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận 
được tài liệu báo cáo về việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cố 
phiếu quỹ số 16/2017/HĐQT-CFC ngàỵ 11/04/2017 của CTCP Caíico Việt 
Nam. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ 
phiếu quỹ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2017/HĐQT-CFC ngàỵ 
11/04/2017 của CTCP Caíico Việt Nam. Phưong án mua lại cổ phiếu làm cổ 
phiếu quỹ của của CTCP Caíĩco Việt Nam được thực hiện theo Nghị quyết Hội 
đồng quản trị số 15/2017/HĐQT-CFC ngày 11/04/2017 và các quy định của 
Pháp luật.

UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc mua cổ phiếu làm 
cổ phiếu quỹ của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: 
www.ssc.gov.vn.

UBCKNN lưu ý Công ty về thời gian thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ 
phải đảm bảo tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch 
theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Thông tư số 162/2015/TT-BTC.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện.l.ụ /
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Số: 17/HDQT/CFC Cam Ranh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MƯA LẠI CỔ PHIÉU QUỸ

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (đầy đủ):

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

2. Tên giao dịch: CAFICO VIETNAM

3. Địa chỉ trụ sở chính: số 35 đường Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

4. Điện thoại: (058) 3854312 ; Fax:(058)3854347

5. Mã chứng khoán: CFC

6. Mệnh giá: 10.000 đ/CP

7. Vốn điều lệ: 24.436.800.000 đ ( Hai mươi bổn tỷ, bổn trăm ba mươi sáu triệu, 

tám trăm nghìn đồng)

8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) 

Số hiệu tài khoản: 0061000153599

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200464415, ngày 26 tháng 10 năm 
2001, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp; Đăng ký thay đổi lần thứ 
12, ngày 09 tháng 01 năm 2017.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Chế biến và kinh doanh thủy sản các loại, Mã số:
Sản xuất và kinh doanh nước đá, Mã số:

- Sản phẩm chính: Hàng thủy sản đông lạnh xuất khẩu.

- Tổng mức vốn kinh doanh: (tính đến 51/12/2016): 49.338.896.846 đ 

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.400 cổ phiếu;

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 200.000 cổ phiếu.
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3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: ổn định giá giao dịch cổ phiếu không xuống quá 

thấp so với giá trị sổ sách của công ty; bảo đảm lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

4. Nguồn vốn: từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty.

5. Thời gian giao dịch: từ ngày 16/05/2017 đến ngày 16/06/2017

6. Phưcmg thức giao dịch: khớp lệnh;

7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: tối thiểu là 3% số lượng đăng ký mua.

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại 

cổ phiếu quỹ: CHI NHÁNH SÀI GÒN- CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN 

HÀNG ĐÔNG Á.

- Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

-Điệnthoại: (84.8)3821.8666

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126299

CÔNG TY CỒ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

NGUYỄN QUANG TUYÉN
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