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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 

 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Nghiêm Xuân Thành 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:         Fax:      Email:  

- Chức vụ hiện nay tại Ngân hàng: Chủ tịch HĐQT 

2. Thông tin về người nội bộ của Ngân hàng 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 Ngân hàng 

- Họ và tên người nội bộ: 

- Quốc tịch: 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước 

- Địa chỉ thường trú 

- Điện thoại liên hệ:          Fax:  Email: 

- Chức vụ hiện nay tại Ngân hàng  

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có) 

3. Mã chứng khoán giao dịch: VCB 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.025 CP/ 0.00081% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 39.025CP/0.00108% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày: 07/02/2017 đến ngày 08/03/2017.  

   

  CÁ NHÂN BÁO CÁO  

 

Nghiêm Xuân Thành 

 

 

 

                                                 


