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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness  

--------------- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 09 năm 2017 
Ho Chi Minh City, 27th September, 2017 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 
NGƯỜI NỘI BỘ 

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF RELATED PERSONS OF 
INTERNAL PERSON 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty đại chúng 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- The public company 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/ Information on individual that conducts the transfer: 
- Họ và tên cá nhân/ Name of individual : Phạm Anh Huấn 
- Quốc tịch/ Nationality   : Việt Nam 

- Điện thoại/Mobile:  
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently posittion in the public company:            

Không có/None 
 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện 
giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ 
của công ty đại chúng)/ Information about internal person of the public company is related 
person of trading individual (in case trader is related person of internal person of the public 
company): 
- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person : Lê Hồng Thắng 

                    

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently posittion in the public company:            
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc/ Vice Chairman cum General Director 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual 
executing transaction with internal person: Anh rể/ Brother in law 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ / Number, ownership proportion of 
shares held by the internal: 1.089.700 cổ phiếu (7,31%)/ 1.089.700 shares (7,31%) 
 
 




