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CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

 

Số: 0709/BC-VKD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

                 

  

BÁO CÁO 

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  

cho người lao động trong công ty 

_______________ 

 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

2. Tên viết tắt: Không có 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt 

Nam 

4. Số điện thoại: 0258 3783359   Fax: 0258 3783572  Website: http://vikoda.com.vn 

5. Vốn điều lệ: 119.999.880.000 đồng. 

6. Mã cổ phiếu: VKD 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi 

nhánh Thanh Xuân, Số hiệu tài khoản: 22210001046907 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 09/06/2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 27/02/2019. 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất đồ 

uống không cồn. Sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai), Mã ngành: 1104 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Đồ uống không cồn, nước khoáng thiên nhiên đóng chai. 

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không 

II. Phương án phát hành 

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 

- Tổng số cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 11.999.988 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.999.988 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu, tương ứng 4,17% tổng số lượng cổ phiếu 

đang lưu hành. 

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa 

chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt 

phát hành. 

6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

7. Ngày kết thúc đợt phát hành: 06/9/2021. 
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8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021 (Sau khi Công ty 

nhận được “Thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành” của Ủy ban chứng khoán Nhà 

nước). 

III. Kết quả phát hành cổ phiếu 

1, Số cổ phiếu đã phân phối: 500.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. 

2. Số người lao động được phân phối: 03 người. 

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 07/9/2021): 12.499.988 cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.499.988 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm 

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình; 

2. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt phát hành. 

  

  Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Hoàng 
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