
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  

ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ _________________________________ 

Số: 02/2020/BC-TGĐ-TĐĐTVN             Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

-  Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 
 

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

  - Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 

  - Quốc tịch: Việt Nam 

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số:  

- Ngày cấp:  

- Nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội 

- Địa chỉ trụ sở chính:  

- Điện thoại liên hệ:   Fax:    Email:  

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: cổ đông lớn đồng thời là đối tượng có liên quan của người 

nội bộ  

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

dịch: 

2.1. Họ và tên người nội bộ: Phạm Nhật Vượng 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Thẻ căn cước công dân số:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Phạm Nhật Vượng là cổ 

đông sở hữu cổ phần chi phối trong Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 876.002.651 cổ phiếu, chiếm 25,54% vốn 

điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

2.2. Họ và tên người nội bộ: Phạm Thu Hương 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Thẻ căn cước công dân số:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 



 

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Phạm Thu Hương là vợ của 

ông Phạm Nhật Vượng – cổ đông Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. 

-  Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 151.056.477 cổ phiếu, chiếm 4,40% vốn 

điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

3. Mã chứng khoán giao dịch: VIC 

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

    -                             tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 

   -                             tại Công ty CP Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam 

     -                            tại Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch nhận chuyển quyền sở hữu cổ 

phiếu: 1.065.012.866 cổ phiếu, chiếm 31,5% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP 

6  Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển quyền sở hữu: 55.605.123 cổ phiếu do nhận góp vốn 

bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp 

7. Số lượng cổ phiếu đã nhận chuyển quyền sở hữu: 55.605.123 cổ phiếu 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi nhận chuyển quyền sở hữu: 1.120.617.989 cổ phiếu, 

chiếm 32,67% vốn điều lệ Tập đoàn Vingroup – Công ty CP  

9. Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

10. Thời gian thực hiện chuyển quyền: ngày 17/01/2020 

         

                                                                    CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  

                                                                    ĐẦU TƯ VIỆT NAM 

        

 


