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THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY 

ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON OF 

PUBLIC COMPANY, AND RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM 

- Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange HCMC 

- Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that 

conducts the transfer: 

- Họ và tên cá nhân/ Name of individual/organization: HUỲNH BÍCH NGỌC 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ID card, date of issue, place of issue: 079162007061, 

02/07/2018, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 89 Cao Văn Ngọc, Tân Phú, TPHCM 

- Điện thoại/ Telephone: 0972247343  Fax:  Email:   Website: ………..... 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Current position in the public company: Thành viên 

Hội đồng Quản trị 

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 



- Fax: Email:

nguoi noi b<)cua cong ty dai chung/quy dai chungj/ Information about internal person of the public

company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related

person of internal person of the public company/public fund):

HQva ten ngiroi n<)ib<)1Name of internal person: DANG HUYNH trc MY

- Quoc tich/ Nationality: Viet Nam

- S6 CMND, H<)chien, The can cuoc/ ID card/Passport No.: 023338768

- Dia chi thuong tru/ Permanent address: 89 Cao Van Ngoc, P Phu Trung, Q Tan Phu, TP HCM

- Di~n thoai lien h~1Address: 89 Cao Van Ngoc, P Phu Trung, Q Tan Phu, TP HCM

- Chirc vu hien nay tai cong ty dai chung, cong ty quan ly quy ICurrently posittion in the public

company, the fund management company: Thanh vien Hoi d6ng Quan Tri

- M6i quan M gitra cit nhan/t6 clnrc thuc hien giao dich voi nguoi n<)ib<)1Relationship of

individual/organization executing transaction with internal person: M~ ruot

- S6 lUQ11g,ty l~ c6 phieu/chimg chi quy rna nguoi n<)ib<)dang nam gifr (neu co)1 Number,

ownership proportion of shares held by the internal (if any): 68.394. 826 cp

3. Mil chirng khoan giao dich/ Securities code: SBT

4. Cac tai khoan giao dich co c6 phieu/clnmg chi quy neu tai muc 31Trading account number with

sharesIJund certificates mentioned above: 01lC068077, 077C787343, 005C206636, 079C656688,

049C087343, 009C133399 tai cong ty clnrng khoan/ In securities company: Cong ty C6 phan Chung

khoan TpHCM, Cong ty TNHH Chung khoan Mirae Asset, Cong ty c6 phan Chung Khoan MB, Cong

ty c6 ph~n ChUng Khoan MayBank KimEng,CTCP Chung khoan Globalmind Capital va Cong ty

TNHH Chung khoan Ngan hang TMCP Ngo?i thuong Vi~t nam.

5. S6 lm;mg, ty l~ c6 phi~u n~m gifr tm6c khi thvc hi~n giao dichl Number, ownership proportion of

shares held before transaction: 50.551.864 cp

6. S6luQ'ng c6 phi~u dang ky mua/Number of shares registered to buy: 17.000.0000 cp

7. S6luQ'ng, ty l~ c6 phi~u dVki~n n~m gifr sau khi thvc hi~n giao dichl Number, ownership proportion

of shares expected to hold after the transaction: 67.551.864 cp, ty l~ 11,10 %

8. Ml)c dich thvc hi~n giao dichl Purposes of transaction: D~u tu ca nhan.

9. Phuong thuc giao dichl Mode of transaction: Khap l~nh va thea thu~n.

10. Thai gian dv ki~n thvc hi~n giao dichl Transaction period: tir ngay/from 09/10/2019 d~n ngayl to

0711112019.
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