CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN
QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /BC-CTCP

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN THỊ THÙY LINH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 019193000100 Ngày cấp: 08/06/2016

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và

DLQG về dân cư

- Địa chỉ liên hệ: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 02086285658
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng:
Người có liên quan của người nội bộ, và không nắm chức vụ tại TNH
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá
nhân thực hiện giao dịch
- Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN XUÂN ĐÔN
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 090667640

Ngày cấp: 14/10/2013

Nơi cấp: CA Thái Nguyên

- Địa chỉ thường trú: phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại liên hệ: 02086285658
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Ủy viên Hội đồng quản trị
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Nguyễn Thị Thùy
Linh là con gái của ông Nguyễn Xuân Đôn
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ : 1.647.300 CP tương đương
tỷ lệ 3,97%
- Họ và tên người nội bộ: ĐÀO MẠNH DUY
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 091846973

Ngày cấp: 19/07/2013

Nơi cấp: CA Thái Nguyên

- Địa chỉ liên hệ: Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02086285658
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó TGĐ Công ty kiêm GĐ CN Bệnh viện
Quốc tế Thái Nguyên – CTCP bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên
- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Nguyễn Thị Thùy
Linh là vợ của ông Đào Mạnh Duy
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ : 0 CP tương đương tỷ lệ 0%
3. Mã chứng khoán giao dịch: TNH
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu có bảo đảm nêu tại mục 3: 002C116512 tại
công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát
triển Việt Nam
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 708.000 CP tương
đương tỷ lệ 1,71%
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng
quyền có bảo đảm *: Không
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: bán
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 708.000 CP tương đương tỷ lệ 1,71%
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 7.080.000.000đ (Bẩy tỷ không trăm
tám mươi triệu đồng)
Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) giao dịch dự kiến (đối
với chứng quyền có bảo đảm): Không
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP, tương
đương tỷ lệ 0%
9. Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân.
10. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/12/2021 đến ngày 31/12/2021
* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÁ NHÂN/ BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Nguyễn Thị Thùy Linh

