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THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG  

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC 
COMPANY 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty cổ phần Nafoods Group 

To: - The State Securities Commission 
- The Stock Exchange 
- Nafoods Group Joint Stock Company 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that 
conducts the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: Ryan Walter Galloway 
- Quốc tịch/ Nationality: Mỹ 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp/ ID card/Passport No., date of issue, place 
of issue: , ngày cấp , nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address:  
- Điện thoại/ Telephone:         Email:       

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Current position in the public company: Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh 

2. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: NAF 
3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2/Trading account number with shares 
mentioned above:         tại công ty chứng khoán/ In securities company: 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership proportion 
of shares held before transaction: 25.980 (0.06%) 
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/ Number of shares registered to sell: 25.980 cổ phiếu 

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares expected to hold after the transaction: 0 cổ phiếu (0.00%) 






