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BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN  
REPORT ON THE DAY NO LONGER BEING MAJOR SHAREHOLDERS 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Vincom Retail 

To: - The State Securities Commission 
- Ho Chi Minh City Stock Exchange 
- Vincom Retail Joint Stock Company 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư/ Information on individual/institutional investor 

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư / Name of individual/institutional investor: CREDIT SUISSE AG, 
SINGAPORE BRANCH 

- Quốc tịch/ Nationality: Singapore/Singaporean 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place of issue.S73FC2261L ngày 8 tháng 3 năm 1973, tại Singapore / 
S73FC2261L, dated 8, March 1973, Singapore 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 1 Raffles Link #3-01, Singapore (039393) 

- Điện thoại/ Telephone: +65 6212 2000 Fax: Không có / N/A Email: Yikley.chan@credit-suisse.com 
Website: http://www.credit-suisse.com/sg/en.html 
 

2. Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/chứng chỉ quỹ) 
/Related persons (currently holding the same types of shares/ fund certificates):  

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan /Full name of related individual/Name of institution: Credit 
Suisse (Hong Kong) Limited / Credit Suisse (Hong Kong) Limited 

- Quốc tịch/Nationality: Hong Kong / Hong Kong 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp / ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. or relevant legal 
documents (in case of organization), date of issue, place of issue. Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh số 11799630-008-03-15-5; Ngày cấp: 22 tháng 3 năm 2015; Nơi cấp: Hong Kong /  Hong 
Kong Business Registration Certificate Number: 11799630-008-03-15-5; Date of Commencement: 
22 March 2015; Place of Issue: Hong Kong 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ công ty quản lý quỹ (nếu có)/ Current position at the public 
company/fund management company (if any): Cổ đông / Shareholder 

- Mối quan hệ với cá nhân/tổ chức đầu tư/ Relationship with the individual/institutional investor: Công ty 
trong cùng tập đoàn và chịu chung sự kiểm soát của Credit Suisse AG / Member company of 
Credit Suisse AG Group and subject to the common control of Credit Suisse AG 



3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/ Name & code of share/fund certificate owned: 
Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vincom Retail (Mã: VRE) / Shares of Vincom Retail JSC shares 
(Code: VRE) 
 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/ Trading account number with shares 
mentioned in paragraph 3 above: Tại công ty chứng khoán/In securities company:  

Tài khoản của Credit Suisse AG, Singapore Branch: HSBFCS1743 tại Ngân hàng TNHH Một thành 
viên HSBC (Việt Nam) / Account of Credit Suisse AG, Singapore Branch: HSBFCS1743 at HSBC 
Bank (Vietnam) Ltd. 

Tài khoản của Credit Suisse (Hong Kong) Limited: HSBFCS1947 tại Ngân hàng TNHH Một thành 
viên HSBC (Việt Nam) / Account of Credit Suisse (Hong Kong) Limited: HSBFCS1947 at HSBC 
Bank (Vietnam) Ltd. 
 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares/fund certificates held before the transaction: 96.110.746 cổ phiếu phổ thông, 
tương đương 5,05% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết / 96,110,746 ordinary shares, 
representing 5.05% of total voting shares 
 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận 
chuyển nhượng/hoán đổi tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành/hoặc không còn là cổ đông 
lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Number of shares /fund certificate 
purchase/sell/give/donate/donated/ inheritance/transfer/transferred/swap at date on which change of 
ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% or more of 
closed fund certificate happened: 65.111.948 cổ phiếu phổ thông, tương đương 3,42% tổng số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết / 65,111,948 ordinary shares, representing 3.42% of total voting shares  
 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi)/ 
Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction (or swap): 30.998.798 
cổ phiếu phổ thông, tương đương 1,63% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết /  30,998,798 
ordinary shares, representing 1.63% of total voting shares 
 

8. Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông 
lớn/không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng/ Trading dateon 
which change of ownership ratio and becoming/no longer being a major shareholder/investors holding 5% 
or more of closed fund certificate happened: ngày 9 tháng 11 năm 2017 / 9 November 2017 
 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ/ Number, onwership 
proportion of shares/ fund certificates currently held by the related person: 5.200.000 cổ phiếu phổ 
thông, tương đương 0,27% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết  / 5,200,000 ordinary shares, 
representing 0.27% of total voting shares 
 

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch/ Number, 
ownership proportion of shares/fund certificates held by individual/organization investor together with 
related persons after the transaction: 36.198.798 cổ phiếu phổ thông, tương đương 1,90% tổng số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết  /36,198,798 ordinary shares, representing 1.90% of total voting shares  

 

 

 

 

 

 

 






