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TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Công ty đại chúng 

 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; 
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. 

 

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

- Họ và tên cá nhân: ĐỖ THỊ THÁI 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Số CMND:   ngày cấp:     nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  
- Điện thoại:    Email:    Website:  
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Tổng Giám đốc 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân 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): Không có 

3. Mã chứng khoán giao dịch: DXG 

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: 173.280 cổ phiếu, chiếm 0,03% 
Vốn điều lệ  

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 
- Loại giao dịch đăng ký: MUA 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 200.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 
- Loại giao dịch đăng ký: MUA 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 200.000 cổ phiếu 

8. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 2.000.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 373.280, chiếm 0,06% 
Vốn điều lệ (*) 

10. Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người 
lao động trong Công ty (ESOP) 

11. Phương thức giao dịch: Nộp tiền trực tiếp tại Tổ chức phát hành 

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/02/2022 đến ngày 28/02/2022 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không có 

(*) Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi Công ty thực hiện phát hành xong đợt phát hành 
cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 

Nơi nhận: 
- DXG; 
- Lưu. 
 

CÁ NHÂN THỰC HIỆN GIAO DỊCH 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
  

 
 

ĐỖ THỊ THÁI 
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