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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2019 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; 
- Công ty cổ phần Miền Đông. 

 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:  

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700146225, cấp thay đổi lần thứ 
10 ngày cấp: 08/08/2018, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. 

- Địa chỉ trụ sở chính: 45 A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: 0274 3759 446    Fax: 0274 3755 605  

- Email: cic32bd@gmail.com     Website: www.cic32.com.vn  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công 
ty đại chúng: Không có 

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

2.1. Họ và tên người nội bộ: Võ Văn Lãnh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 280132872, Ngày cấp: 09/02/2011, Nơi cấp: Bình Dương 

- Địa chỉ thường trú: Số 49 đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại liên hệ: 0913860053,           Email: lanhvo@gmail.com 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ 
tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 963.260 cổ 
phiếu, chiếm tỷ lệ 9,33%. 

2.2. Họ và tên cá nhân có liên quan: Võ Đức Lợi 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 281148035, ngày cấp: 14/8/2012, nơi cấp: Bình Dương. 
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- Địa chỉ thường trú: Số 49 đường Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại liên hệ: 0942393489,           Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con 
ruột của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 400 cổ 
phiếu, chiếm tỷ lệ 0,004%. 

2.3. Tên tổ chức có liên quan: Công đoàn cơ sở CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Giấy phép hoạt động: Quyết định số 04/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động 
tỉnh Bình Dương ngày 16/01/2009. 

- Địa chỉ thường trú: Số 45 A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại liên hệ: 0274 3759446,           Email: diepcic32@gmail.com 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không. 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Công 
đoàn cơ sở CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 là tổ chức chính trị - xã hội là nơi ông Võ Văn 
Lãnh làm Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là đoàn viên công đoàn. 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 600.000 cổ 
phiếu, chiếm tỷ lệ 5,81%. 

3. Mã chứng khoán giao dịch: MDG  

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 021C195470, tại Công ty 
Cổ phần Chứng khoán VNDirect và 004CA11069 tại Công Ty Cổ Phần Chứng 
Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN). 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.985.150 cổ 
phiếu, chiếm tỷ lệ 28,91%. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,84%. 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 
3.485.150 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 33,76%. 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu tại MDG. 

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận. 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/03/2019 đến ngày 
05/04/2019. 

 

 TỔ CHỨC BÁO CÁO 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
ĐÃ KÝ 

 
Võ Văn Lãnh 
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