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 Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

“V/v gia hạn thời gian phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu” 

 
 Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 

 
-  Căn cứ Thông báo số 148/TB-HĐQT ngày 06/08/2021 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Cầu 14 về việc phát hành và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. 

- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 23/08/2021 của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Cầu 14 về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần. 

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra rất phức tạp, ảnh hưởng rất 

lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp và kinh tế, tài chính 

của các cổ đông. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 trân trọng thông báo 

đến Quý cổ đông về việc gia hạn thêm thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần 

phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau: 

- Thời gian đăng ký mua cổ phần: Gia hạn thời gian đến hết 15 giờ 00 phút ngày 

31/08/2021. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Gia hạn thời gian đến hết 15 

giờ 00 phút ngày 31/08/2021. 

- Thời gian phát hành và nộp tiền mua cổ phiếu: Gia hạn thời gian từ 15h00’ ngày 

31/08/2021 đến 15h00’ ngày 15/09/2021. 

- Các nội dung khác của Thông báo số 148/TB-HĐQT ngày 06/08/2021 của Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu 14 không thay đổi. 

Quý cổ đông có thể truy cập trên trang thông tin điện tử 

http://www.congtycau14.vn (chuyên mục: Quan hệ cổ đông) để tải các biểu mẫu liên 

quan hoặc liên hệ đến Công ty qua số điện thoại: (0243) 8276 447 - (0246) 2907 479 để 

được giải đáp các vấn đề liên quan. 

Trân trọng thông báo./. 

 

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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