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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Về việc xử phạt lỗi không công bố thông tin giao dịch dự kiến của cổ đông nội bộ 

 

 

Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh 

   Quý cổ đông, nhà đầu tư 

 

 

Ngày 31/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 725/QĐ-

XPVPHC và số 724/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với DFJ Vinacapital 

Venture Investment Ltd, địa chỉ: Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands (Cổ đông có đại diện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty) và ông 

Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, địa chỉ: 491/18 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh (Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty) về việc không thực hiện công bố thông 

tin dự kiến giao dịch. 

 

Về vấn đề này, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 xin thông tin để quý nhà đầu tư nắm đầy 

đủ thông tin hơn như sau: 

 

Như Công văn giải trình số 1607A/YEG/2018/BC-HĐQT ngày 18/7/2018 của Yeah1 báo 

cáo về quá trình giao dịch và mục đích sử dụng vốn liên quan đến đợt phát hành của Công ty cổ 

phần Tập đoàn Yeah1; ngày 18/5/2018, cổ đông lớn, đồng thời là cổ đông nội bộ của Yeah1 là 

DFJ VinaCapital Venture Investment đã thực hiện bán ra 7.820.000 cổ phiếu YEG cho ông Nguyễn 

Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã 

thực hiện bán lại số lượng cổ phiếu này cho 6 nhà đầu tư cá nhân khác. 

 

Bản chất của giao dịch này là DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd sẽ bán ra 7.820.000 

cổ phiếu hiện hữu đang nắm giữ tại YEG cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch sẽ được thực 

hiện sau khi cổ phiếu YEG được niêm yết (thực hiện theo hình thức giao dịch thỏa thuận vào ngày 

thứ 2 sau khi cổ phiếu YEG niêm yết). Tuy nhiên, do DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd 

(DFJV) đang là cổ đông nội bộ của YEG nên khi niêm yết, DFJV không thể chuyển nhượng cổ 

phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Để đảm bảo được việc bán cổ phiếu YEG cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận, sau khi 

đàm phán, các cổ đông thống nhất cách thức giao dịch như sau: 

 

a. DFJV bán 7.820.000 cổ phiếu cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (là chủ tịch của YEG) 

b. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán 7.820.000 cổ phiếu nhận được từ DFJV cho 06 cá nhân 

khác (không thuộc diện là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và không bị hạn chế chuyển nhượng), 

để có thể giao dịch 7.820.000 cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận. 

DFJV không bán trực tiếp cho 06 cá nhân vì căn cứ trên nguyên tắc đàm phán, sự tin tưởng 

và thỏa thuận, DFJV muốn bán cổ phiếu này cho người điều hành của YEG. 

c. 06 cá nhân nhận chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu nêu trên giao dịch thỏa thuận bán cho 

các nhà đầu tư vào ngày thứ 2 sau khi YEG được niêm yết trên sàn chứng khoán. 

 



Ngoài ra, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay sau khi các nhà đầu tư nước 

ngoài mua 7.820.000 cổ phiếu hiện hữu với giá mua là 300.000 đồng/cổ phiếu thì cổ đông nội bộ 

sẽ mua cổ phiếu mới do YEG phát hành bằng 50% số cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua 

(tương đương 3.910.000 cổ phiếu) với giá bằng với giá mà nhà đầu tư đã mua ở giao dịch trước 

đó. Ở giao dịch này, DFJV là cổ đông nội bộ mua vào, tuy nhiên do sau khi thực hiện giao dịch tại 

Mục (c) nêu trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại YEG đạt gần mức trần 49% nên 

DFJV không thể mua thêm 3.910.000 cổ phiếu mới do YEG phát hành. Để đảm bảo thực hiện giao 

dịch này, các bên thỏa thuận là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sẽ mua 3.910.000 cổ phiếu phát 

hành mới này với giá 300.000 đồng/cổ phiếu. Ngay sau khi YEG thực hiện thủ tục đăng ký tỷ lệ 

sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại YEG lên 100% theo quy định thì theo thỏa thuận các bên, DFJV 

sẽ mua lại 3.910.000 cổ phiếu này. 

 

Hiện nay, Yeah1 đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 3.910.000 cổ phiếu riêng lẻ như 

cam kết với các nhà đầu tư và được chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. 

Toàn bộ quá trình nói trên, ngoại trừ DFJ VinaCapital có thoái vốn ròng, các cổ đông nội bộ 

khác của Yeah1 hoàn toàn chưa bán cổ phiếu; và tuân thủ các cam kết nắm giữ như quy 

định pháp luật hiện hành. YEG sau toàn bộ quá trình thu về ròng hơn 1.147 tỷ đồng từ phát 

hành riêng lẻ (sau khi trừ các chi phí). Quá trình cấu trúc này diễn ra trước khi Yeah1 niêm yết, 

và do sơ suất cổ đông không công bố thông tin vì đây là thời điểm Yeah1 vừa được chấp thuận hồ 

sơ Đăng ký Công ty đại chúng. 

 

Yeah1 cam kết rút kinh nghiệm trong việc yêu cầu Cổ đông nội bộ công bố thông tin, đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và minh bạch thông tin tới cơ quan quản lý 

và các cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường  

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 xin được công bố để Quý Sở, Quý cổ đông và nhà đầu tư 

được biết. 

 

Trân trọng. 

 
 


