
Phụ lục XV 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/CHỨNG QUYỀN CÓ 

BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính) 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XÂY DỰNG HOA HƯỚNG DƯƠNG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------- 

Số: 0820/BC-2021 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

-  Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch: 

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hoa Hướng Dương 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp: 0305340360 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10/8/2009 (được sửa đổi, bổ sung 

theo từng thời điểm) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường 

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại liên hệ: 028. 6256 3862       Fax: 028. 3827 4115           Email: không có 

Website: không có 

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: cổ đông lớn và Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện 

giao dịch:  

(i) Họ và tên người nội bộ: Ông Nguyễn Thiều Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 025222887, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp  

- Địa chỉ thường trú: 25/13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại liên hệ: 028. 6256 3862       Fax: 028. 3827 4115        Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám 

đốc 

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Thiều Nam 

là Chủ tịch công ty và Giám đốc của tổ chức thực hiện giao dịch 



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 601.306 cổ phiếu, tương đương 

0,05% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSN 

3. Mã chứng khoán giao dịch: MSN 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 068C005758, tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Bản Việt 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 156.467.706 cổ phiếu, tương 

đương 13,25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSN 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 

nhượng/nhận chuyển nhượng/ hoán đổi: 

- Loại giao dịch đăng ký: mua 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 1.500.000 cổ phiếu MSN 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:  

- Loại giao dịch đã thực hiện: mua 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 262.700 cổ phiếu MSN 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 2.627.000.000 VND 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 

156.730.406 cổ phiếu, tương đương 13,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của MSN 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và 

người có liên quan:  

STT Tên Mối quan hệ Số lượng cổ 

phiếu nắm 

giữ trước khi 

thực hiện 

giao dịch 

Tỷ lệ nắm 

giữ trước khi 

thực hiện 

giao dịch 

Số lượng cổ 

phiếu nắm 

giữ sau khi 

thực hiện 

giao dịch 

Tỷ lệ nắm 

giữ sau khi 

thực hiện 

giao dịch 

1 Công ty TNHH 

Một thành viên 

Xây dựng Hoa 

Hướng Dương 

Người thực 

hiện giao dịch 

(HHD) 

156.467.706 13,25% 156.730.406 13,28% 

2 Công ty Cổ phần 

Masan 

Công ty mẹ 

của HHD 

369.285.520 31,28% 370.507.120 31,38% 

3 Nguyễn Thiều 

Nam 

Thành viên 

HĐQT và Phó 

TGĐ của MIC 

601.306 0,05% 601.306 0,05% 

4 Những người có 

liên quan khác 

 15.382.256 1,25% 15.382.256 1,25% 

 Tổng cộng  541.736.788 45,83% 541.999.488 45,86% 

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/7/2021 đến ngày 20/8/2021 

12. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): do không 

đạt được kỳ vọng về giá 




