THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
TRONG ĐỢT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 2244 /GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 4 năm 2016.
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Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Địa chỉ trụ sở chính:
Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Số điện thoại: 058 3783359
Số Fax: 058 3783572
Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:
Không có
Cổ phiếu chào bán:
Tên cổ phiếu:
Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
Loại cổ phiếu:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phiếu
Đối tượng phát hành:
Cổ đông hiện hữu
Số lượng đăng ký chào bán:
9.840.000 cổ phần.
Tỷ lệ thực hiện:
100:455,555 (cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền
mua thêm 455,555 cổ phiếu).
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu mà cổ
đông hiện hữu bỏ quyền mua với giá bán bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Khối lượng vốn cần huy động:
98.400.000.000 đồng
Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định
(máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc), mở rộng quy mô hoạt động; và bổ sung vốn lưu động cho Công ty, nâng cao
năng lực tài chính, cơ cấu tài sản và các khoản nợ của Công ty.
Giá bán ra công chúng:
10.000 đồng/cổ phần.
Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
01 cổ phần.
Để tạo điều kiện tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được chào bán cổ phiếu trong quá trình huy
động nguồn vốn mua cổ phiếu, Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông báo thay đổi thời gian chuyển
nhượng quyền mua cổ phiếu như sau:
- Thông tin ban đầu:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/5/2016 đến hết ngày 10/6/2016.
- Thông tin điều chỉnh:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/5/2016 đến hết ngày 20/6/2016.
Khánh Hòa, ngày 09 tháng 6 năm 2016
TM. CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)
Nguyễn Văn Sang

