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THÔNG BÁO/NOTICE

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
TRANSACTION IN SHARES OF AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- CTCP Tập đoàn PAN.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- The Pan Group.
1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch/Information of the organisation conducting the
transaction:
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: TAEL TWO PARTNERS
LTD
- Quốc tịch/Nationality: Quần đảo Cayman/Cayman Islands
- Giấy phép thành lập số CT-278987, cấp ngày 26/06/2013, tại Cơ quan đăng ký Công ty,
Quần đảo Cayman/Certificate of Incorporation No. CT-278987 dated June 26, 2013 issued
by Registrar of Companies, Cayman Islands.
- Địa chỉ liên hệ/Contact address: Số 206B & 208B, Đường Telok Ayer, Singapore 068641/
206B & 208B Telok Ayer Street, Singapore 068641.
- Điện thoại/ Telephone: +65 6500 0911, Fax: +65 6238 5621, Website:
https://www.taelpartners.com/
- Mối quan hệ với công ty đại chúng/ Relationship with the public company: Người có liên
quan của thành viên hội đồng quản trị/ Affiliated person of a member of the board of
directors.
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực
hiện giao dịch/ Information of the internal person of the public company who is the affiliated
person of the organisation executing the transaction:
- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: Michael Sng Beng Hock
- Quốc Nationality: Singapore
- Hộ chiếu/Passport No.: K1495875P
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: Số 206B & 208B, Đường Telok Ayer, Singapore
068641/ 206B & 208B Telok Ayer Street, Singapore 068641.
- Điện thoại liên hệ/Telephone: +65 6500 0911, Fax: +65 6238 5621.
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- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: Thành viên
hội đồng quản trị/ Member of the board of directors.
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of
organisation executing transaction with the internal person: Ông Michael Sng Beng Hock là
giám đốc điều hành (CEO) của công ty TAEL Two Partners Ltd/ Mr. Michael Sng Beng
Hock is the chief executive officer (CEO) of TAEL Two Partners Ltd.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm
giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates/covered warrants
held by the internal person (if any): 0
3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: PAN
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3
/ Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants mentioned at item 3
above: DBHFCA6679 tại công ty chứng khoán/In the securities company: Deutsche Bank
AG, Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh/ Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh City Branch.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực
hiện giao dịch/Number, ownership percentage of shares/fund certlficates/covered warrants
held before the transaction: 9.327.688 cổ phiếu/ 9,327,688 shares, tỷ lệ/ratio 4.47%.
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được
cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/Number of
shares/fund certificates/covered warrants registered to purchase/sale/present/be
presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:
- Loại giao dịch đăng ký (mua/ bán/ cho/ được cho/ tặng/ được tặng/ thừa kế/chuyển
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi)/Type of transaction registered (to
purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred/swap:
Bán/Sell
- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký giao dịch/ Number of
shares/fund certlflcates/covered warrants registered for trading: 9.327.688 cổ phiếu/
9,327,688 shares.
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which
calculated based on par value): 93,276,880,000 đồng
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm dự kiến nắm giữ sau khi
thực hiện giao dịch/ Number and ownership percentage of shares/fund certificates/covered
warrants expected to hold after the transaction: 0 cổ phiếu/ 0 shares, tỷ lệ/ratio 0%.
9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Cơ cấu danh mục đầu tư/
Restructure the investment portfolio.
10. Phương thức giao dịchlMethod of transaction: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh/ Matching
order and/or Put-through.
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 10/11/2021
đến ngày/ to 9/12/2021.
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