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THÔNG BÁO 
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; 
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam 

 
1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 
- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN NHƯ SO 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Số CMND: 125355697  ngày cấp: 26/8/2008    nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh 
- Địa chỉ liên hệ: SN 87 đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 
- Điện thoại:. ……. Fax:....................... Email:.................... Website:.............  
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị 
3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC 
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 003C116666 tại Công ty cổ phần chứng 
khoán SSI. 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.142.680 cổ phiếu, chiếm 
18,27%. 
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.500.000 cổ phiếu 
- Loại giao dịch đăng ký mua 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 10.500.000 cổ phiếu 
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 105.000.000.000 đồng 
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.642.680 cổ phiếu, 
chiếm 28,29%. 
9. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
10. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh 
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 11/5/2021 đến ngày11/6/2021. 
  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VPHĐQT. 
 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Như So 
 

 
 


