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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà nội, ngày 24  tháng 08 năm 2016 

 

 

THÔNG BÁO 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 CP Bamboo Capital 

  

 

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ 1-5 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số : 0104755742 ngày cấp 11/4/2016 tại Sở KH&ĐT 

Tp.Hà Nội. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 53, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội 

- Điện thoại/ Telephone:  04.38835149 Fax: 0438834115 Email: ………... Website: 
http://www.1-5auto.com.vn/ 

- 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 Đặng 

Trung Kiên  – Phó CT HĐQT Công ty CP Ô tô 1-5 là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bamboo 

Capital, Ông Nguyễn Hồ Nam – Thành viên HĐQT Công ty CP Ô tô 1-5 là Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐQT Công ty CP Bamboo Capital, Ông Bùi Thành Lâm – Thành viên HĐQT 

Công ty CP Ô tô 1-5 là Thành viên HĐQT 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: ĐẶNG TRUNG KIÊN  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 012961509, cấp ngày 19/04/2007 tại CA Tp.Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú: 18/232 Phố Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

- Điện thoại liên hệ: 0972726688           Fax:          Email: kien.dt@bamboocap.com.vn 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ :Phó chủ tịch HĐQT 

- 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 Đặng Trung Kiên – Phó CT HĐQT Công ty CP Ô tô 1-5 là Phó 

CT HĐQT Công ty CP Bamboo Capital)  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 cổ phiếu 

Họ và tên người nội bộ: NGUYỄN HỒ NAM  

http://www.1-5auto.com.vn/
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- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 024933000, cấp ngày 13/12/2010 tại CA Tp.HCM 

- Địa chỉ thường trú: 218/38 Nguyễn Duy Cung, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

- Điện thoại liên hệ: 0972019999           Fax:          Email: nam.nh@bamboocap.com.vn 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ :Phó chủ tịch thường trực HĐQT 

- 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 Hồ Nam – TV HĐQT Công ty CP Ô tô 1-5 là Phó CT 

TT HĐQT Công ty CP Bamboo Capital)  

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

ownership proportion of shares held by the internal (if any): 10,863,800 cp, chiếm 10.35% 

Họ và tên người nội bộ: BÙI THÀNH LÂM  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 025164427, cấp ngày 19/05/2011 tại CA Tp.HCM 

- Địa chỉ thường trú: 88 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, Hồ Chí minh 

- Điện thoại liên hệ: 0963618888           Fax:          Email: lam.bt@bamboocap.com.vn 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ :Thành viên HĐQT 

- 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 Bùi Thành Lâm – TV HĐQT Công ty CP Ô tô 1-5 là TV HĐQT 

HĐQT Công ty CP Bamboo Capital)  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có: 0 cổ phiếu 

3. Mã chứng khoán giao dịch:BCG 

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

069C666869 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: 12,720,000 cổ 

phiếu, chiếm tỷ lệ 12.1%. 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 5,000,000 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,720,000 cổ phiếu, 

chiếm tỷ lệ 7.35%. 

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: từ ngày 30/08/2016 đến ngày 28/09/2016.  

 

                           CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 

                            NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

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


