


 

THÔNG BÁO 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. 

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

- Họ và tên cá nhân: Phạm Quốc Thái 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Căn cước công dân số: 077069000025 

- Ngày cấp: 02/7/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Địa chỉ liên hệ: Tổ 7 Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương, Tp. Bà Rịa,  

Bà Rịa-Vũng Tàu 

- Điện thoại: 0989172728 Email: thaipq@gmail.com 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần Thủy điện Buôn Đôn. 

2. Mã chứng khoán giao dịch: BSA 

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu đảm nêu tại mục 2: 058C835839 tại công ty chứng 

khoán: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT. 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 131.710 CP, tỷ lệ: 

0,20%. 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 

- Loại giao dịch đăng ký: Bán  

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 90.000 cổ phiếu 

6. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 900.000.000 đồng 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41.710 (tỷ lệ: 

0,06 %) 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Xử lý tài chính cá nhân. 

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc Khớp lệnh 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/02/2023 đến ngày 01/03/2023 

  

 

PHẠM QUỐC THÁI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/TB-2023 TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2023 

 

mailto:thaipq@gmail.com

		2023-01-31T08:13:12+0700
	CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
	I am the author of this document




