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CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 
 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM 

- Mã chứng khoán/Stock code: CMS 

- Địa chỉ/Address: Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, Số 33 Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ 
Liêm, TP.Hà Nội 

- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 3573 8555                                Fax: 024 3856 4666 

- E-mail: info@cmvietnam.vn 

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: 

Công ty cổ phần CMVIETNAM công bố thông tin về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty cổ phần CM 
Nha Trang như sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn trước thay đổi: 59,63% (Tính trên vốn Điều lệ 80.000.000.000 đồng) 

Tỷ lệ sở hữu vốn sau thay đổi: 38,47% (Tính trên vốn Điều lệ 124.000.000.000 đồng) 

Nguyên nhân thay đổi: Công ty cổ phần CM Nha Trang thực hiện việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 
80.000.000.000 đồng lên 124.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 
4 ngày 23/12/2020 cấp bởi Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa. 

Chúng tôi xin 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.  

* Tài liệu đính kèm: 
- Thông báo số 05/2020/TB-CMNT ngày 
29/12/2020 v/v thay đổi nội dung giấy 
CNĐKKD của Công ty CP CM Nha Trang.  
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