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

NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 

- Công ty cổ phần Everpia 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange 

- Everpia JSC 

 

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: LEE BANG HYUN 

- Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc / Korea 

- Số Hộ chiếu/ Passport No:             Ngày cấp/Date of issue:  

 Nơi cấp/ Place of issue: Hàn Quốc / Korea 

- Địa chỉ liên hệ / Address:  

- Điện thoại/ Telephone:   

- Email:   

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với 

công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund 

management company (if any) or relationship with the public company, the fund management 

company: Không 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân (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: LEE JAE EUN 

- Quốc tịch/ Nationality: Hàn Quốc / Korea 

- Số Hộ chiếu / Passport No.:  

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:  

- Điện thoại liên hệ/ Address:   Email:  



- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: Tổng 

Giám đốc / General Director 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual 

executing transaction with internal person: Con trai / Son 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ/ Number, ownership proportion of 

shares held by the internal: 6,706,800 cp, tương ứng 15.98% 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: EVE 

4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu /Trading account number with shares mentioned above: 

003F920498 Công ty cổ phần chứng khoán  tại công ty chứng khoán/ In securities company: 

Sài Gòn - SSI 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 

proportion of shares held before transaction: 0 cp /shares 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ Number of shares to purchase: 500,000 cổ phiếu  

7. 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: 500,000 cổ phiếu, tương ứng 

1,2% vốn điều lệ / 500,000 shares, accounting for 1.2% charter capital 

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Tăng tỷ lệ sở hữu / Increase 

proportion of ownership 

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh / 

Ordermatching and put through 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: từ ngày 3/3/2017 đến ngày 

31/3/2017  

 

 
 

 

 
 


