
CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
2. Mã chứng khoán: DL1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Plieku, Gia Lai
4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax:     02693 829 021
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Trạc
6. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Số 06/NQ-HĐQT-A7 ngày
17/02/2022 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, đăng
ký lưu ký và niêm yết bổ sung 5.058.741cổ phiếu và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn
điều lệ mới.

Vì vậy, Công ty thực hiện CBTT thay đổi Điều 5 Điều lệ của công ty.
Nội dung cụ thể như sau:

Nội dung Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Thay đổi địa chỉ
trong ĐIỀU LỆ của
công ty.
Điều 5: Vốn điều lệ,
cổ phần, cổ đông
sáng lập

Điều 56: Ngày hiệu
lực

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần,
cổ đông sáng lập.
1. Vốn điều lệ của Công ty là
1.011.773.530.000 đồng (bằng
chữ: Một nghìn không trăm
mười một tỷ, bảy trăm bảy
mươi ba triệu, năm trăm ba
mươi nghìn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công
ty được chia thành 101.177.353
cổ phần với mệnh giá là:
10.000 VND/cổ phần

Điều 56: Ngày hiệu lực
Bản Điều lệ này gồm 21
chương 56 điều được Đại hội
đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập Đoàn
Alpha Seven nhất trí thông qua
ngày 26 tháng 06 năm 2021.
Theo Nghị quyết Hội đồng
quản trị của Công ty cổ phần
Tập đoàn Alphan Seven điều
chỉnh tên công ty trong tháng 7
năm 2021, cùng chấp thuận
hiệu lực toàn văn của Điều lệ
này

Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ
đông sáng lập.
1. Vốn điều lệ của Công ty là
1.062.360.940.000 đồng (bằng chữ:
Một nghìn không trăm sáu mươi
hai tỷ ba trăm sáu mươi triệu
chín trăm bốn mươi ngàn đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty
được chia thành 106.236.094 cổ
phần với mệnh giá là: 10.000
VND/cổ phần

Điều 56: Ngày hiệu lực
Bản Điều lệ này gồm 21 chương 56
điều được Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phần Tập
Đoàn Alpha Seven nhất trí thông
qua ngày 26 tháng 06 năm 2021.
Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
của Công ty cổ phần Tập đoàn
Alphan Seven điều chỉnh tên công
ty trong tháng 7 năm 2021, Nghị
quyết Hội đồng quản trị của
Công ty điều chỉnh vốn điều lệ
mới trong tháng 2 năm 2022 của
công ty cùng chấp thuận hiệu lực
toàn văn của Điều lệ này

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ALPHA SEVEN

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

Số: 42/CV-A7 Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2022



- Như trên
- Lưu VT

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ hồ sơ:
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

18/02/2022 tại đường dẫn: https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-
che.html

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.
Nơi nhận:

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC
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