CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017.
(Theo Phụ lục 10, Thông tư 155/2015/TT-BTC)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI
NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI
CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:
- Tên tổ chức: CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101449271 Cấp ngày: 06/02/2004 Nơi cấp: Sở
Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, phố Lương Đình Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38523294

Fax: 024.38527996

- Email: nsc@vinaseed.com.vn

Website: www.vinaseed.com.vn

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn, công ty mẹ của công ty CP Giống cây trồng
miền Nam.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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/quỹ đại chúng):
2.1. Họ và tên người nội bộ: Trần Kim Liên
-

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Fax:
Email:
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây
trồng miền Nam.
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch
HĐQT, Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 CP.

2.2. Họ và tên người nội bộ: Lê Thị Lệ Hằng
-

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:

-

Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Fax:
Email:
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng
miền Nam.
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Phó Chủ tịch
HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 CP.

2.3. Họ và tên người nội bộ: Đỗ Bá Vọng
-

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Fax:
Email:
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng
miền Nam.
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên
HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 CP.

2.4. Họ và tên người nội bộ: Phan Thế Tý
-

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Fax:
Email:
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Trưởng BKS công ty CP Giống cây trồng miền Nam.
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Kế toán
Trưởng công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 CP.

2.5. Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Khánh Quỳnh
-

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên hệ:
Fax:
Email:
Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên BKS cty CP Giống cây trồng miền Nam.
Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Trưởng BKS
công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 0 CP.

3. Mã chứng khoán giao dịch: SSC
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:



Tài khoản 003C119388 tại công ty CP chứng khoán Sài Gòn (SSI).
Tài khoản 008C104777 tại công ty Chứng khoán Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.237.050 cổ phần. Tương
đương: 68,34% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 887.074 cổ phần. Tương đương: 6,56% số lượng cổ phiếu
có quyền biểu quyết đang lưu hành.

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.124.124 cổ phần.
Tương đương 74,90% cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của SSC.
8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày: 12/12/2017 đến ngày: 09/01/2018.
TỔ CHỨC BÁO CÁO,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TRẦN KIM LIÊN

