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THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 
 

Kính gửi: 
 
-  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 
-  Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương 

 

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM 

- Giấy chứng đăng ký kinh doanh số: 0304246598 do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp 
ngày 01/03/2006 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 23/9/2009. 

- Địa chỉ: 104 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

- Điện thoại liên hệ: 08.39320105,   Fax:  08.39320102       

- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Nước giải Khát Chương Dương-tổ chức niêm yết: Thành 
viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát. 

2.   Tên của nhân sự chủ chốt (người đại diện vốn của Cty CP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm tại Công 
ty CP Nước giải Khát Chương Dương): ông Lê Tuấn 

- Số CMND:  
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Địa chỉ:  
- Điện thoại liên hệ:                Fax:                 
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT 
- Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền 

công bố thông tin: ông Lê Tuấn là chủ tịch HĐQT kiêm đại diện trước pháp luật của công 
ty CP Tư vấn và Đầu tư mạo hiểm (VC Invest®) 

- 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: SCD 

4.   Số 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: : 855.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 
10,06% 

6.   Số lượng cổ phiếu SCD đăng ký bán: 475.000 cổ phần 

7.   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 380.040 cổ phần, chiếm 
tỷ lệ 4,47% 

8.   Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư 

9.   Phương thức giao dịch: thực hiện giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 30/01/2018 đến ngày 28/2/2018. 

 

      




