
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ủy ban Chửng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau MCK: CAT 

Trụ sở chính: 08 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. 

Điện thoại: (290) 383 1615 Fax: (290) 383 1861

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Vĩnh Hoàng Chương 

Địa chỉ: 08 Cao Thắng, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Điện thoại cơ quan: (290) 383 1615 Điện thoại di động: 0902 582234

Fax: (290)383 1861

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/10/2022, ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số: 
7037/UBCK-PTTT, về hồ sơ thông báo sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Thủy 

sản Cà Mau (đỉnh kèm).

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.

Cà Mau, ngày 27 tháng 10 năm 2022
òị đại diện theo pháp luật c 
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Bùi Vĩnh Hoàng Chương
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BỘTÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: ífứ3ỹ7UBCK-PTTT 
về hồ sơ thông báo SHNN tối đa của

CTCP Thủy sản Cà Mau

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàycẴ 5thángÁ 0 năm 2022

Kính gửi:
Công ty cố phần Thủy sản Cà Mau;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Liên quan đến hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại 
Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau (Upcom: CAT) (Công ty), căn cứ vào các 
ngành, nghê đăng ký kinh doanh của Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
công ty co phần đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/04/2014, Thông báo tỷ lê 

. SHNN tối đa số 206/TB/CTY ngày 23/09/2022 của Công ty, Nghị định sổ 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ vê việc quy định chi tiêt thi 
hành một sô điêu của Luật Chứng khoán (Nghị định sô 155/2020/NĐ-CP) và các 
văn bản pháp luật có liên quan, Uy ban Chứng khoán Nhà nước (ƯBCKNN) có 
ý kiên như sau:

Hồ sơ thông báo tỷ lệ SI INN tổi đa tại Công ty ở mức 0% là đầy đủ, hợp 
lệ theo quy định tại Nghị định sô 155/202Ọ/NĐ-CP. Đê nghị Công ty công bô 
thông tin ve tỷ lệ sở hữu nước ngoài tôi đa theo quy định tại khoản 2 Điêu 13 
Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ quy định 
pháp luật vê tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp Công ty có tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện tại vượt quá tỷ lệ sở
hữu nước ngoài theo quy định pháp luật, Công ty cân tuân thủ quy định tại
khoản 5 Điêu 139 Nghị định sô 155/2020/NĐ-CP.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ViệpNam thực hiện cập nhật, 
điều chỉnh trên hệ thống về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy 
định tại khoản 4 Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để 'Công ty, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam và các đợn vị liên quan biết và thực hiện theo đúng quy định./.^ 
:-Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCK (để b/c);
- Vụ GSĐC;
- Vụ QLCB;
- Vụ PC;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, PTTT (09b).

KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN 

LTRƯỞNG-P41O

Thị Huệ
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