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Vũng Tàu, ngày 27 tháng  08  năm 2019 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA 

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

 

Kính gửi: - Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

- Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Bùi Thị Việt 

- Quốc tịch:  

- Số CMND:                                 Ngày cấp:                Nơi cấp:  

- Địa chi liên hệ:  

- Điện thoại:                                  Email:  

- Chức vụ hiện nay lại công ty đại chúng: Không có  

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

thực hiện giao dịch  

- Họ và tên người nội bộ: Bùi Thị Thịnh 

- Quốc tịch:  

- Số CMND:  

- Địa chí thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em gái 

- Số lượng, tỷ lệ cố phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 396.361 cổ phiếu, tỷ lệ: 

0,68% 

3. Mã chứng khoán giao dịch: HDC 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:                           tại công ty 

chứng khoán:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 143.187 cổ phiếu, tỷ 

lệ: 0,25% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 93.187 cổ 

phiếu, tỷ lệ: 0,16% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tiêu dùng cá nhân 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/08/2019 đến ngày 28/09/2019 

 

 NGƯỜI BÁO CÁO 

 


