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TP HCM, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                 - Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh  

                 - Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL) 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức:  Nguyễn Việt Cường. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):   

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính:  B21 Cư xá Tân Sơn – Trường Chinh – Phường 13 – 

Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại:  (028) 35162288  Fax: (028) 35162118      Email: ……... Website:. 

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

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ:  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước,   ngày cấp,   nơi cấp. 

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:   Fax:  Email: 

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó chủ tịch HĐQT 

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch:    

3. Mã chứng khoán giao dịch: GIL 

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

 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tài khoản chứng khoán 

tại VCBS và ACBS : 801.858 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ  1.86%. 



6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 700.000 cổ phiếu 

   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán trên tài khoản chứng khoán tại VCBS: 340,000 cổ phiếu 

   Số lượng cổ phiếu đăng ký bán trên tài khoản chứng khoán tại ACBS: 360,000 cổ phiếu 

7. Giá trị giao dịch dự kiến ( tính theo mệnh giá) : 7.000.000.000 VNĐ 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tài khoản chứng 

khoán tại VCBS : 101.858 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0.236%. 

9. Mục đích thực hiện giao dịch: giảm  tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ 

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh. 

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/12/2021 

 

Nơi nhận :       CÁ NHÂNBÁO CÁO  

- Như trên 

- Lưu  

 


