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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 
 

 

       Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội 

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam 

 

- Tên tổ chức  : Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

- Mã chứng khoán : VKD 

- Địa chỉ trụ sở chính : thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

- Điện thoại : 0258-3782250 

- Người thực hiện công bố thông tin  : Lương Văn Thảo 

- Số CMND : 225070057, cấp ngày 12/11/2012 ;  Nơi cấp : CA Khánh Hòa 

- Điện thoại di động : 0983.622.089 
  

Loại thông tin công bố :       24h         theo yêu cầu          bất thường          định kỳ                 
 

Nội dung thông tin công bố  : 
 

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong 

công ty, số  0709/BC-VKD ngày 7/9/2021,  Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa xin thông báo 

thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 

 

Stt Nội dung Trước khi thay 

đổi 

Thay đổi Sau khi thay đổi Lý do thay đổi 

1 Vốn điều lệ (VNĐ) 119.999.880.000 5.000.000.000 124.999.880.000 Phát hành cổ 

phiếu theo 

chương trình lựa 

chọn cho người 

lao động trong 

công ty. 

2 Tổng số cổ phần 11.999.988 500.000 12.499.988 

3 Số lượng cổ phiếu quỹ 0 0 0 

4 Số lượng cổ phiếu có 

quyền biểu quyết đang 

lưu hành 

11.999.988 500.000 12.499.988 

5 Số lượng cổ phiếu ưu 

đãi 

0 0 0 

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  ngày 8/9/2021  tại 

đường dẫn : http://vikoda.com.vn/thông tin cổ đông 
  

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về nội dung các thông tin đã công bố./ 
 

 

 

 
 

    Lương Văn Thảo 

 

 

Đại diện tổ chức  
Người được UQ CBTT 
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