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

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF  AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON 
 
 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán; 
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Ben Tre Pharmaceutical Joint Stock Company. 

 
1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch/Information on individual conducting the 

transaction: 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/Name of individual/organisation: ĐẬU THỊ THÚY MAI 

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

- Số thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp/Number of ID card, date of issue, place of issue:. 

- Địa chỉ liên hệ/Contact address:  

- Điện thoại/ Telephone:. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng/ 
Current position in the public company (if any) or relationship with the public company: Phó chủ 
tịch HĐQT. 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares 
held by the person (if any): 1.326.520 cổ phần. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân 
thực hiện giao dịch/ Information of internal person of the public company who is the affiliated 
person of individual: 

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:  

- Quốc Nationality:  

- Số thẻ căn cước/ID card No.:  

- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 



- Điện thoại liên hệ/Telephone:  

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

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of individual 
executing transaction with internal person:  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership 
percentage of shares held by the internal person (if any): 

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

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / Trading accounts having shares 
mentioned at item 3 above: ……….. tại công ty chứng khoán/In the securities company: Công ty 
Chứng khoán VPS. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, ownership 
percentage of shares held before the transaction: 1.326.520 cổ phần, tỷ lệ 9,34%. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/Number of shares registered to sale:  

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/ Number of shares registered for trading: 320.000 
cổ phần. 

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of transaction (which 
calculated based on par value): 3.200.000.000 đồng. 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number and 
ownership percentage of shares expected to hold after the transaction: 1.006.520 cổ phần, tỷ lệ 
7,09%. 

9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: cơ cấu lại danh mục đầu tư cá 
nhân. 

10. Phương thức giao dịchlMethod of transaction: thỏa thuận hoặc khớp lệnh. 

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from 25/05/2021 
đến ngày/ to 07/06/2021. 

 
Nơi nhận: 
Recipients: 
- DBT; 
- Như trên;..  
- Archived:. 
 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 
REPORTING INDIVIDUAL  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
(Signature, full name and seal -if any) 

 
 

(đã ký tên) 
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