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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

Long xuyên, ngày       tháng 11  năm 2016 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

- Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang 

1. Thông tin cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Trần Thị Vân Loan 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Chức vụ hiện nay tại công ty:  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá 

nhân/tổ chức 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/quỹ đại chúng):  Theo danh sách đính kèm 

Tổng số lượng và tỉ lệ cổ phiếu cá nhân giao dịch và những người có liên quan nắm giữ: 

16.090.207 CP (tương đương 70,57% VĐL). 

- Cá nhân: 9.275.090 cổ phiếu 

- Người có liên quan: 6.815.117 cổ phiếu 

3. Mã chứng khoán giao dịch: ACL 

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.275.090 CP (chiếm 

40.68%) 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:  2.104.873 CP 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  11,379,963 CP 

(chiếm 49.91%) 

8.  Tổng số lượng và tỉ lệ cổ phiếu cá nhân và những người có liên quan nắm giữ sau giao dịch:  

18,195,080  CP Chiếm 79.80% lưu hành. 

- Cá nhân: 11,379,963 cổ phiếu 

- Người có liên quan: 6.815.117 cổ phiểu 

9. Mục đích thực hiện giao dịch: tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ 

10. Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh 

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ  8/11/2016  đến ngày   7/12//2016 

Ghi chú:  

Riêng đối với Vấn đề Thứ 8 Điều 1, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 

đã thông qua việc: 
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Cổ đông  Trần Thị Vân Loan với Giấy CMND số 024748360 cấp ngày 03/11/2007 tại CA-

TPHCM được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến sở hữu trên 25% 

số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang mà 

không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12, tại các thời điểm nhận chuyển 

nhượng. 

       

 


