
 

1. Tên tổ chức phát hành:    Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

2. Địa chỉ trụ sở chính:    Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

3. Số điện thoại:     058 3783359                               

4. Số Fax:      058 3783572 

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:  Không có 

6. 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 sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua và 

100 quyền mua sẽ được mua thêm 455,555 cổ phiếu mới). 

- 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 từ chối mua cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá bán cho cổ đông hiện hữu.   

7. Khối lượng vốn cần huy động:    98.400.000.000 đồng 

8. Mục đích huy động vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để Đầu tư tài sản cố định và bổ 

sung vốn lưu động. 

9. Giá bán ra công chúng:   10.000 đồng/cổ phần.    

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:   01 cổ phần. 

11. Thời hạn nhận đăng ký mua:  

 Ngày đăng ký cuối cùng:     Ngày      23/05/2016  

 Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:   Từ ngày 30/05/2016  đến hết ngày 24/06/2016 

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:   Từ ngày 30/05/2016  đến hết ngày 10/06/2016 

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: 

a. Đăng ký mua cổ phiếu: 

- Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại 

các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. 

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại 

trụ sở  Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa và xuất trình chứng minh nhân dân. 

b. Công bố Bản cáo bạch: 

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  

Địa chỉ:   Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Số điện thoại:  058 3783359    Website: http://www.vikoda.com.vn/                        

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam 
Địa chỉ:   Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Số điện thoại:  04.7304 7304       Website: http://www.dnse.com.vn 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa. 

Số tài khoản: 60110000756765 

Tên chủ tài khoản:  Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa             

                        

                                                                      Khánh Hòa, ngày 6 tháng 5 năm 2016 

                                                                                                     GIÁM ĐỐC 

  (đã ký) 

 

                PHẠM CÔNG SINH 

 

     THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

(Công văn số 2244/UBCK-QLCB ngày 28/04/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 
 

http://www.vikoda.com.vn/

