
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Tây ninh, ngày 05  tháng 04  năm 2017. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI 

BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ 

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 Bamboocapital 

 

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VŨ TÂY NINH 

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 3900682495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây 

Ninh cấp ngày 18/05/2009,thay đổi lần 7 ngày 30/06/2016. 

 - Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 7, khu phố 4, thị trấn Châu Thành , huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

- Điện thoại/ Telephone:  066 3878961-066 2472993    Fax: 066 3878962 

Email: thanhvutnco@yahoo.com 

- 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: tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ (Ông 

Nguyễn Thế Tài   – Phó CT HĐQT Công ty Cổ Phần Thành Vũ Tây Ninh là Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Bamboo Capital, bà Lê Thị Mai Loan – Thành viên HĐQT 

Công ty Cổ Phần Thành Vũ Tây Ninh là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bamboo 

Capital)  

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của 

cá nhân/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: NGUYỄN THẾ TÀI 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 022768212 ngày cấp: 27/08/2010 tại CA. Tp Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ liên hệ: 60/3/28 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 0903 919 273 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: là tổ chức có liên 

quan của cổ đông nội bộ (Ông Nguyễn Thế Tài – Phó CT HĐQT Công ty Cổ Phần Thành Vũ 

Tây Ninh là Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bamboo Capital)  



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 3,977,600 

cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 3.68 % 

Họ và tên người nội bộ: LÊ THỊ MAI LOAN 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 023477081   ngày cấp: 05/04/2013 tại CA. Tp Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ liên hệ: 270B/10/22/5 Lý Thường Kiệt, phường 6,  Tân Bình, TP.HCM 

- Điện thoại: 0976459999 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: là tổ chức có liên 

quan của cổ đông nội bộ (Bà Lê Thị Mai Loan  – Thành viên  HĐQT  Công ty Cổ phần 

Thành Vũ Tây Ninh là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bamboo Capital)  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 371,600 cp, chiếm 0.34% 

3. Mã chứng khoán giao dịch: BCG 

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

069C138838 tại công ty CP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,428,380 

cổ  phiếu, chiếm tỷ lệ  8.73%. 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán:  628,380 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã bán: 628,380 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,800,000 cổ phiếu, 

chiếm tỷ lệ 8,15% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu tài chính công ty 

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận  

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch:  ngày 03/04/2017 

 

** (Trong trường hợp không thực 

hiện hết số lượng đăng ký, người nội 

bộ/ người có liên quan phải giải trình 

nguyên nhân) 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

 

 


