
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence – Freedom – Happiness 

 
 

Ngày 5 tháng 4 năm 2021 
Date: April 5, 2021 

 
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON  

AND AFFILIATED PERSONS OF INTERNAL PERSON 
 
 Kính gửi:  - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước 
    - Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Việt Úc 
 To:  - The State Securities Commission 
    - Viet Uc Seafood Joint Stock Company 
 
1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch (Information on individual conducting the transaction): 
 
Họ và tên: 
(Name) 
 

NGUYỄN KIM THÙA  Giới tính: 
(Gender) 

Nữ  

Ngày sinh: 
(Birthday) 
 

08/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: 
(Nationality) 

Việt Nam 
 

Số CMND: 
(ID No.) 
 

026089696   Ngày cấp: 
(Issuance date) 
 

07/09/2015  Nơi cấp: 
(Issuance place) 
 

CA Tp. HCM  
 

Địa chỉ liên hệ: 
(Address) 
 

199 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 
(Phone) 
 

028 38247788 

Email: 
 

luongkimthua@vietuc.com  

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

Trưởng Ban Kiểm Soát 

 
2. Thông tin về người nội bộ của công ty 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) (Information 
of internal person of the public company who is the affiliated person of individual/organisation executing the transaction 
(in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company)): 
 
Như trên. 
 
3. Mã chứng khoán giao dịch (Securities code): 
 
Không có. 
 



 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại Mục 3 (Trading accounts having shares mentioned at item 3 above):  
 
Không có 
 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (Number, ownership percentage of shares held before 
the transaction): 
 
5.759.788 cổ phần phổ thông, tương đương 55,669% tổng vốn điều lệ. 
 
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký nhận chuyển nhượng (Number of shares registered to be transferred): 
 
- Loại giao dịch đăng ký (Type of transaction registered): Chuyển nhượng 
 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (Number of shares registered for trading): 172.784 cổ phần phổ thông 
 
7. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá (The expected value of transaction which calculated based on par value): 
 
1.727.480.000 VNĐ 
 
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): 
  
5.587.004 cổ phần phổ thông, tương đương 54% tổng vốn điều lệ. 
 
9. Mục đích thực hiện giao dịch (Purpose of transaction): 
 
Chuyển nhượng cho Bà Trần Thị Phước Thảo. 
 
10. Phương thức giao dịch (Method of transaction): 
 
Thoả thuận. 
 
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch (Expected trading time):  
 
Từ ngày 9 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. 
 
 

XÁC NHẬN CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VIỆT ÚC 

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
REPORTING INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 

NGUYỄN KIM THUA 
 


