
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 _________________________________ 

 TPHCM, ngày 28 tháng 08 năm 2015 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

-  Công ty CP Đường Biên Hòa 
 

Ngày 25/8/2015 và 26/8/2015 tôi đã gửi Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số lượng 

3300 CP và 1500 CP BHS, nay bằng báo cáo này tôi xin đính chính thông tin trong hai 

báo cáo ngày 25/8/2015 và 26/8/2015 như sau: 

 

1. Tên cá nhân giao dịch: NGUYỄN PHONG PHÚ 

- Số CMND:  

- Quốc tịch:  

- Địa chỉ:  

- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): Không 

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức niêm yết có liên quan: Nguyễn Quốc Việt 

- Số CMND:  

- Quốc tịch:  
- Địa chỉ:  
- Điện thoại liên hệ:    Fax:     Email:  

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc  

- Mối quan hệ của cá nhân với nhân sự chủ chốt: em 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nhân sự chủ chốt đang nắm giữ: 12 

3. Mã chứng khoán giao dịch: BHS 

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

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 

6  Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua:4,800 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua:4,800 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0.00762% 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/07/2015 đến ngày 24/08/2015 

 Cá nhân báo cáo   

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 


