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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ 

REPORT ON PURCHASING OF TREASURY SHARES 

 
Kính gửi/To:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/SSC 

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM/HOSE 
 

Ngày 16/05/2019, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã nhận được công văn số 2742/CNVSD-ĐK ngày 

13/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, CN HCM về việc thông báo đã hoàn tất 

việc thu hồi cổ phiếu ESOP nên Công ty chúng tôi xin gửi công bố thông tin theo qui định như sau: 

On the 16th May 2019, Vinamilk received the Official letter No. 2742/CNVSD-DK from VSD dated 

13th May 2019 about the completion of the collection of ESOP shares. Thus, Vinamilk would like to 

disclose the information as follows: 

 

Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ/Introduction of purchaser of treasury 

shares: 

 Tên giao dịch/name : CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 

 Tên viết tắt/short name: VINAMILK  

 Trụ sở chính/address: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM 

 Điện thoại/Tel  :   028.541 55555              Fax: 028.541 61203 

 Vốn điều lệ/Share capital :  17.416.877.930.000 đồng 
 

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ quỹ/The 

appointed securities company to do this transaction: 
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 

 Địa chỉ đại lý/address: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại/tel: (84-28) 38 242 897 

2. Tài khoản thực hiện giao dịch/Trading account : 003C004888 mở tại/at SSI. 

3. Mã chứng khoán (nếu có)/Stock symbol :VNM 

4. Mệnh giá/Par value : 10.000 đồng/cổ phiếu 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại/registered purchasing volume : 16.742 cổ phiếu/shares 

6. Số lượng đã thực hiện/Actual purchased volume : 16.170  cổ phiếu/shares 

    Lý do không mua hết/Reason for not buying all:  

    -  Có 1 trường hợp 572 cổ phiếu sẽ chuyển sang đợt thu hồi trong thời gian tới khi đủ hồ sơ. Once 

case of 572 shares will be collected upon the completion of required document. 

7. Thời gian thực hiện/date of purchase : ngày 13/05/2019 

8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch/ 

    No. of treasury shares before the transaction : 279.938 cổ phiếu/shares 

9. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có/No. of treasury shares now: 296.108 cổ phiếu/shares 

10.Nguồn vốn/source                                   : từ lợi nhuận sau thuế của Công ty/from profit after tax 

 



11.Giá giao dịch bình quân/transaction price : 37.720 đồng/ cổ phiếu (dong per share) 

12. Phương thức giao dịch/transaction method : không qua sàn/ offboard 

 

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các  quy định hiện 

hành. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 

MAI KIỀU LIÊN 

Tổng Giám đốc/CEO  
Ghi chú:  

Nội dung công văn này là thay thế công văn  

số 2203/CV-CTS.TC/2019, ngày 16/5/2019 
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