Phu 1iic so 30
Mu Báo cáo kt qua chào mua cong khai
(Ban hành kern theo Thông tu so 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 nàm 2015
cüa B trzr&ng B Tài chInh htrOng dan vic chào ban chz-ng khoán ra cong c/thng.
châo ban cO phiêu dé hoán dôi, phát hành them cO phiêu. mua lzi cO phiêu. ban cO philu
qujY và chào mua cong khai cO phiéu)
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — TLr do — Hnh phéc

uAo CÁo KET QUA CHAO MUA CONG KHAI
Uy Ban Chüng Khoán Nhà Nuóc
Kinh i.tui:
Dông ki'nh gli: S& Giao Dch Chüng Khoán Ha Ni
Cong Ty Co Phân Cp Thoát Nwc Khánh HOa
Sau khi k& thüc dçit chào mua, Cong ty C phn Cci Din Lanh báo cáo v kt qua dçit
chào mua nhx sau:
I- To chác/câ nhân dang ky chào mua cong khai:
1. Di vol th chfrc dãng kj chào mua cong k/wi:
a) Ten t chc dang k chào rnua cong khai ('dOy dz,): Cong ly Co Phân Cci Din Lnh
b) Ten giao djch: Cong Ty C Phn Ca in Lanh
c) V6n diMi 1: 3.100.588.410.000 dong
d) Da chi tn.i sâ chmnh: 364 Cong Hôa, P.13, Q.Tân Binh, Tp.Hô Chi Minh
- Fax: 84-28-38 100337
d) Din thoi: 84-28-38100017
e) Ncxi m tãi khoãn: Ngán hang TMCP Ngoi thuang Vit Nam, Chi nhánh Tan BInh,
Tp.H ChI Minh
- SO hiu tài khoãn: 007-100-079-5839
g) CAn cir pháp 1 hot dng kinh doanh:
— GiAy chirng nhn clAng k9 doanh nghip s: 0300741143 cp 1.n dAu ngày 29/12/1993,
thay dOi lan thr 25 ngày 03/06/20 16.
— Nganh ngh kinh doanh chü yêu:
• LAp dtt h thông cap, thoát nirâc, 16 sLrôi và diêu boa khOng khI - MA s6: 4322
• San xuAt, truyn tãi và phân phi din — MA s: 3510
• Khai thác, xu 1? vâ cung cp ntxOc (không hot dng t?i tri sâ) - MA s& 3600
• Kinh doanh'bát dng san, quyn sir ding dat thuôc chü s& hüu, chU sr dung hoAc
di thuê—MA sO: 6810
— San phâm/djch vi chInh: Ca din 1nh (M&E), may 1nh hiéu Reetech, diën nãng. nuâc
sach, kinh doanh bat dng san.
— Thi phAn trong các linh virc hoat dông cüa cOng ty: hoat dng trong phm vi toàn qu 1c
— Tong mirc v6n kinh doanh (thii dim 31/03/2019): 9.705.631.894.441 dng
2. Dôi vOi cá nhân Iáng kf chào mua cOng khai:
a) Ten cá nhân dang k' chào mua cong khai:
-I-

b)
c)
d)
d)

Ngàysinh:
So CMTND/H chiêu:
Djachi:
Din thoi:

Cap ngây:

Ncyi cAp:

II- Ten cong ty muc tiêu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ten cong ty muc tiêu: Cong ty C phAn CAp thoát nixàc Khãnh HOa
Dia chi: 58 Yersin, P.Phi.ryng Sài, Tp.Nha Trang, Tinh Khánh HOa, Viêt Nam
Diên thoai: 0258 3815372
-Fax: 02583810740
VOn diêu l: 260.000.000.000 dông
So krcing cô phiéu dã phãt hanh: 26.000.000 c phiEu
Mnh giá: 10.000 dông/co phiêu
Cong ty mic tiêu là cong ty dai chüng giao djch trén san giao djch Upcom vài ma chfrng
khoán KHW.
DOi tuqng chào mua: cô dông sâ hIni c6 phiêu cong ty mvc tiêu thrqc tir do chuyEn
nh.rcxng.

HI- SS Iirqng, t I nãm giU c phiu cüa to chuc/cá nhân chão mua dôi vói cong ty
muc tiêu triróc khi chão mua:

s6 hrçing c6 phiu nm giü tnrâc khi chào mua là 6.460.600 c phiu, ttrcTng thrang
24,85% von diêu lé cüa COng ty Co phãn Cap thoãt n,.ràc Khánh Hôa.
IV- So IIr9'ng/1' I c6 phiu di kin chão mua:

s6 hrqng c6 phiu dr kin thrc hin chào mua là 5.460.000 c phiu, ftrong duang 21%
vOn diêu lé cüa Cong ty Co phãn Cap thoát rnrâc Khánh Hôa.
V- So ILrçng c phiu mua duçrc trong dçrt chào mua:

s6 hrcing c phiEu mua &rçic trong dot chào mua là 4.949.000 c phiu, tung throng
19,03% v6n diu l cUa Cong ty C phan Cap thoát nuàc Khánh HOa.
VI- So hrçng/t I nm giü c phiu sau khi chào mua cüa tO chfrcicá nhân chão mua
di vói cOng ty mic tiêu:

S6 luqng c phiu nm gi sau khi chàomua là 11.409.600 c phiu, tisang throng
43,9% vOn diêu I cUa Cong ty Co phân Cap thoát ntrâc Khãnh Hôa.
Tp.H Chi Minh, ngày 05 lháng 08 nãm 2019
To chüc (ngu*i di diên theo pháp lt)
/Cá nhãn chão mua cong khaiftL
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