
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:  80/HVC                                ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v: Thông báo không còn ñáp ứng  

ðiều kiện là công ty ñại chúng 

Vũng Tàu, ngày 30  tháng 9  năm 2013 

                  Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

                                  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT 

Tên giao dịch: HAI VIET CORPORATION 

Trụ sở chính: 167/10 ñường 30-4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

ðiện thoại: (84 64) 3838676 - 3848255;  Fax: (84 64).3848353 

Sàn giao dịch: UPCoM 

Mã chứng khoán: SHV 

 

Công ty cổ phần Hải Việt ñã lập hồ sơ ñăng ký Công ty ñại chúng và ñã ñược 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ñưa vào danh sách Công ty ñại chúng ngày 

13/6/2007. 

Qua thời gian hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, số lượng cổ ñông của Công ty có 

sự thay ñổi. Tính ñến thời ñiểm chốt danh sách cổ ñông ngày 20/9/2013, số 

lượng cổ ñông của Công ty là 91 cổ ñông.  

(Xin ñính kèm Danh sách cổ ñông có xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng 

khoán). 

Vì vậy theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 58/2012/Nð-CP ngày 20/7/2012 của 

Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật chứng 

khoán và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật chứng khoán, Công ty cổ 

phần Hải Việt xin thông báo ñến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Công ty cổ 
phần Hải Việt hiện không còn ñáp ứng các ñiều kiện là công ty ñại chúng. 

ðề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy ñăng ký công ty ñại chúng 

và rút tên Công ty cổ phần Hải Việt khỏi danh sách công ty ñại chúng. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Trân trọng. 

TM. HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 
    CHỦ TỊCH 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổ ñông; 

- Lưu PTCHC.     

                                

                              TRẦN HỮU CHINH 

 


