
  
HOÀNG XUÂN VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 
Số: 01 GH Vĩnh Phúc, ngày 17  tháng 10  năm 2016 

 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI 

BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home 

 
1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: HOÀNG XUÂN VIỆN 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):013523295 Ngày Cấp: 
11/04/2012 

- Quốc tịch:Việt Nam 
- Địa chỉ: SỐ NHÀ 27, NGÕ 2 TẬP THỂ CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, 

PHƯỜNG CỔ NHUẾ 2, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI 
- Điện thoại liên hệ:  
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng (nếu có): Thành Viên HĐQT 
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức 

niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối 
với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng: 
- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người 

được ủy quyền công bố thông tin: 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền 

công bố thông tin đang nắm giữ: 
3. Mã chứng khoán giao dịch: G20 
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C99867 Công Ty Cổ Phần 

Chứng Khoán MB 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195600 Tỷ lệ: 

1.36% 
6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200000 Cổ Phiếu 



7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 395600 Tỷ lệ 
2.75% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu G20 
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận 
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày: 20/10/2016  

        Cá nhân/tổ chức báo cáo   
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Hoàng Xuân Viện 
 
 
 

 
 

                                                                                                 



  
NGUYỄN ANH TRUNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 
Số: 01 GH Vĩnh Phúc, ngày 17  tháng 10  năm 2016 

 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI 

BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home 

 
1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: NGUYỄN ANH TRUNG 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):131582391 Ngày Cấp: 
25/07/2005 

- Quốc tịch:Việt Nam 
- Địa chỉ: THÔN 1, THẠCH HÒA, THẠCH THẤT, HÀ NỘI 
- Điện thoại liên hệ:  
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng (nếu có): Thành Viên HĐQT 
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức 

niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối 
với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng: 
- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người 

được ủy quyền công bố thông tin: 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền 

công bố thông tin đang nắm giữ: 
3. Mã chứng khoán giao dịch: G20 
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C99391 Công Ty Cổ Phần 

Chứng Khoán MB 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 195800 Tỷ lệ: 

1.36% 
6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100000 Cổ Phiếu 
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 395800 Tỷ lệ 

2.05% 



8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu G20 
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận 
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày: 20/10/2016  

        Cá nhân/tổ chức báo cáo   
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 

 
 
 
 
 
 

                                                                               Nguyễn Anh Trung



  
NGUYỄN SINH QUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 
Số: 01 GH Vĩnh Phúc, ngày 17  tháng 10  năm 2016 

 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI 

BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home 

 
1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: NGUYỄN SINH QUYỀN 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):131316788 Ngày Cấp: 
06/09/2008 

- Quốc tịch:Việt Nam 
- Địa chỉ: Xóm 8B, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
- Điện thoại liên hệ:  
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng (nếu có): Thành Viên HĐQT 
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức 

niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối 
với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng: 
- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người 

được ủy quyền công bố thông tin: 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền 

công bố thông tin đang nắm giữ: 
3. Mã chứng khoán giao dịch: G20 
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 009C111034 Công ty chứng 

khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 330000 Tỷ lệ: 

2.29% 
6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200000 Cổ Phiếu 
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 530000 Tỷ lệ 

3.68% 



8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu G20 
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận 
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày: 20/10/2016  

        Cá nhân/tổ chức báo cáo   
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 

 
 
  
 
 
 
                                                                        

                                                                      Nguyễn Sinh Quyền



  
  

Nguyễn Hách CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ _________________________________ 
Số: 01 GH Vĩnh Phúc, ngày 17  tháng 10  năm 2016 

 
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA CỔ ĐÔNG NỘI 

BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home 

 

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: Nguyễn Hách 
- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức):012886034 Ngày Cấp: 

09/04/2007 
- Quốc tịch:Việt Nam 
- Địa chỉ: Số nhà 22, ngõ 41, Phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu 

Giấy, TP.Hà Nội 
- Điện thoại liên hệ:  
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng (nếu có): Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc 
2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của tổ chức 

niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có liên quan (đối 
với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): 

- Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ 

đầu tư đại chúng: 
- Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người 

được ủy quyền công bố thông tin: 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền 

công bố thông tin đang nắm giữ: 
3. Mã chứng khoán giao dịch: G20 
4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 005C000697 Công Ty Cổ Phần 

Chứng Khoán MB 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  Tỷ lệ: 0% 
6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1000000 Cổ Phiếu 



7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1000000 Tỷ 
lệ 6.94% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu G20 
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận 
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày: 24/10/2016  

        Cá nhân/tổ chức báo cáo   
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 

                                                                                           

                                                                 
                                                                         Nguyễn Hách

  
 


