
Phụ lục VII 
Appendix VII 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN 
CỔ PHIẾU 

REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS OR INVESTORS 
OWNING 5% OR MORE OF SHARES 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính) 

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of 
Finance) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom – Happiness 
_________________________________ 

 
Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2021 

Ho Chi Minh City, month 09 day 10 year 2021 
 

BÁO CÁO 
Về ngày không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu 

REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS, INVESTORS 
OWNING 5% OR MORE OF SHARES 

______________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Công ty Cổ phần Camimex Group. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange; 
- Camimex Group. 

 
1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Information on individual/organisation conducting 
the transaction: 

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: BÙI ĐỨC CƯỜNG 

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ID card No., date of issue, place of issue 

- Địa chỉ liên hệ/ Address:  333 Cao Thắng, P8, TP.Cà Mau 

- Điện thoại/ Telephone: +84 2903 831608  Fax: 028 3933 0557  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Current position in the public company: Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng giám đốc 

 



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng /Information about internal person of the public 
company: 

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

 Bùi Sĩ Tuấn (anh trai): 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Currently posittion in the public company: chủ tịch 
HĐQT 

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

-  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership 
proportion of shares held by the internal (if any):  6.621.537 cổ phần, tỷ lệ 10,89% 

 
3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Name & code of shares/fund certificates 
owned: Chứng khoán Công ty Cổ phần Camimex Group/CMX 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/Trading accounts with securities 
mentioned in the paragraph 3 above:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number, 
ownership percentage of shares or fund certificates owned before the transaction: 2.222.000; tỷ lệ 
7,31% 

6. Số lượng quyền mua đã mua chuyển nhượng làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là 
cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% cổ phiếu /Number of rights sold that changed the ownership 
percentage and ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more: 2.222.000 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number of shares owned 
after the transaction: 2.222.000, tỷ lệ 3,65% 

8. Ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% 
/The date that changed the ownership percentage and ceased to be a major shareholder or investor 
owning 5% or more: ngày 09/09/2021 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ/Number, onwership percentage 
of shares currently owned by the affiliated persons: 6.621.537 cổ phần, tỷ lệ 10,89% 

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/Number, 
ownership percentage of shares owned by individuals/organizations together with affiliated 
persons after the transaction:8.843.537 tỷ lệ 14,54% 

 
Nơi nhận:  
Recipients:  
- Như trên 

 

 


