THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Căn cứ Công văn số 6825/UBCK-GSĐC ngày 12/10/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà
nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Công ty Cổ phần Kiên Hùng xin
trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chính thức trở thành công ty đại chúng.
Thông tin về Công ty như sau:
1. Tên Công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

2. Tên tiếng Anh

: KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN

3. Tên viết tắt

: KIHUSEA VN

4. Địa chỉ

: Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

5. Điện thoại

: (0297) 3 912 989 – 3 912 128

6. Giấy CNĐKDN

:

7. Website

: www.kihuseavn.com

8. Vốn điều lệ

: 107.000.000.000 đồng.

Số lượng cổ phần
đang lưu hành
Mệnh giá

Fax: (0297) 3 912 988

Số 1700339752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày
28/12/2009, thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2017.

: 10.700.000 cổ phần

: 10.000 đồng/cổ phần

9. Ngành nghề kinh doanh chính:
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; bán buôn thực phẩm – chi tiết: bán buôn thủy
sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống – Chi tiết: Bán buôn thức
ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy
sản; nuôi trồng thủy sản biển; nuôi trồng thủy sản nước lợ; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Sản xuất,
phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá - Chi tiết Sản xuất nước đá;
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Kinh doanh bất động sản,
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Sản
xuất giống thuỷ sản; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, vật tư, chất phụ
gia, hóa chất: Hydrogen Peroxide, chlorine phục vụ cho chế biến thủy sản.

