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BẢN TIN CỔ ĐÔNG  

 
Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ 

Như đã thông bố thông tin ngày 18/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 
(“Yeah1” hay “Công ty”) đã thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ với số lượng tối đa là 3.127.990 cổ 
phiếu, tương ứng với 9,999% cổ phiếu đã phát hành của Công ty. Theo quy định, để được phép mua lại 
cổ phiếu, Yeah1 phải nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“SSC”). Yeah1 đã 
nộp hồ sơ mua cổ phiếu quỹ cho SSC ngay sau khi có báo cáo kiểm toán và hiện đang chờ văn bản hướng 
dẫn chính thức từ cơ quan này để có thể cập nhật lộ trình cụ thể hơn cho việc thực hiện kế hoạch mua lại 
cổ phiếu.  

Thỏa thuận lưu trữ nội dung (“CHA”) 

Việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube, như đã công bố thông tin ngày 03/03/2019, sẽ 
có hiệu lực từ ngày 31/03/2019. Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chấm dứt này và đã điều chỉnh 
lại các nguồn lực và tài nguyên cần thiết để tập trung phát triển nội dung và các kênh tự sở hữu và vận 
hành trên YouTube. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 

Ban lãnh đạo Công ty hiện đang xem xét và điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, theo đó 
kế hoạch kinh doanh chính thức sẽ công bố và lấy ý kiến của cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường 
niêm năm 2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 08/05/2019. 

Như đã từng đề cập trước đây, bên cạnh mảng kinh doanh đa kênh trên YouTube thông qua việc hợp tác 
với các kênh của đối tác/ bên thứ ba, Yeah1 hiện đang tích cực khai thác các kênh và nội dung tự sở hữu 
và vận hành và sẽ không ngừng đầu tư và sản xuất nội dung mạng xã hội với YouTube vẫn là kênh phân 
phối quan trọng. Ngoài mảng kinh doanh liên quan đến YouTube, Tập đoàn Yeah1 còn sở hữu và vận 
hành 4 kênh truyền hình phủ sóng toàn quốc, Sản xuất và phân phối phim truyện, Đại lý quảng cáo truyền 
hình và xuất bản quảng cáo kỹ thuật số. 
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