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BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU 
REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF  

MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR MORE OF SHARES 
 
 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 tổ chức đầu tư (Information on organization): 
 
- Họ và tên cá nhân (Name of affiliated person): NGUYỄN KIM THÙA 
- Quốc tịch (Nationality): Việt Nam 
- CMND số: 026089 được Công An Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 9 năm 2015 
- Địa chỉ liên hệ (Contact address): 199 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh 
 
2. Người có liên quan của cá nhân / tổ chức đầu tư đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu (Affiliated persons / organisations 
currently owning the same types of shares): 
 
2.1. Tên tổ chức (Name of affiliated person): VIET UC HONG KONG LIMITED 
- Quốc tịch (Nationality): Hong Kong 
- Giấy chứng nhận thành lập số 2015245 do Cơ quan đăng ký Công ty Hồng Kông cấp ngày 20 tháng 12 năm 2013 
- Địa chỉ trụ sở chính (address of head office): Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong 
- Mối quan hệ với tổ chức đầu tư (Relationship with organisation): Người đại diện phần vốn góp tại Việt Nam 
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán (Ownership percentage of shares): 7,584% 
 
3. Tên cổ phiếu sở hữu (Name of shares owned): 
 
Cổ phần phổ thông của Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Việt Úc. 
 
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3 (Trading accounts with securities mentioned in the paragraph 3 
above):  
 
Không có 
 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch (Number, ownership percentage of shares owned before 
the transaction): 
 
5.759.788 cổ phần phổ thông, tương đương 55,669% tổng vốn điều lệ. 
 
6. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng 1% (Number of shares transferred 
making the ownership percentage change over the threshold of 1%): 
 



 

172.784 cổ phần phổ thông, tương đương 1,67% tổng vốn điều lệ. 
 
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (Number, ownership percentage of shares owned after the 
transaction): 
 
5.587.004 cổ phần phổ thông, tương đương 54% tổng vốn điều lệ. 
 
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ (Number, onwership percentage of shares currently owned 
by the affiliated persons): 
 
1.178.352 cổ phần phổ thông, tương đương 11,389% tổng vốn điều lệ. 
 
9. 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): 
 
6.765.356 cổ phần phổ thông, tương đương 65,389% tổng vốn điều lệ. 
 
10. Lý do thay đổi sở hữu (Reasons for ownership change): 
 
Chuyển nhượng cổ phần cho Bà Trần Thị Phước Thảo. 
 
11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu (Trading day changes the ownership percentage): 
 
Ngày 9 tháng 4 năm 2021 
 
12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có) (Other significant changes (if any)): 
 
Không có 
 

XÁC NHẬN CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VIỆT ÚC 

CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
REPORTING INDIVIDUAL 
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