THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF AFFILIATED PERSONS OF
INTERNAL PERSON
(theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm
2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(in prescribed form promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on
November 16, 2020 of the Minister of Finance)
PROSPERITY FOOD
CONCEPTS PTE. LTD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/TB-2022
No: 01/TB-2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022
Hanoi, month 03 day 10th year 2022

THÔNG BÁO
Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF AFFILIATED PERSONS OF
INTERNAL PERSON
Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng.
To:
- The State Securities Commission;
- Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.
1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/Information on
individual/organisation conducting the transaction:
- Tên tổ chức/ Name of organisation: PROSPERITY FOOD CONCEPTS PTE.
LTD.
- Quốc tịch/Nationality: Singapore
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- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ
pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ Number of Business Registration Certificate,
Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation):
201805669R; ngày cấp/ date of issue: 13/02/2018; nơi cấp/ place of issue: Cơ quan
Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore/ Accounting and Corporate Regulatory
Authority of Singapore.
- Địa chỉ đăng ký / Registered address: 8 Marina Boulevard, #05-02 Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018981.
- Điện thoại/Telephone: +65 6572 8752; Fax: Không có/ None; Email: Không
có/ None; Website: Không có/ None.
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty
đại chúng /Current position in the public company (if any) or relationship with the
public company: Cổ đông của công ty đại chúng/ Shareholder of public company.
2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của 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)/Information of internal person of
the public company who is the affiliated person of organisation executing the
transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of
internal person of the public company):
Người nội bộ 1/ Internal person 1:
- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: Thomas Lanyi
- Quốc tịch/Nationality: Áo / Austria
- Số Hộ chiếu / Passport No.: U3887832
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 17 Malcolm Road, Singapore 308257
- Điện thoại liên hệ/Telephone: +6565728763; Fax: Không có/ None; Email:
thomas.lanyi@cdhfund.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public
company: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/Relationship of
organisation executing transaction with internal person: Người nội bộ là người quản

lý của Tổ chức thực hiện giao dịch / The internal person is a manager of the
organisation executing transaction.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number,
ownership percentage of shares held by the internal person (if any): Không có/
None.
Người nội bộ 2/ Internal person 2:
- Họ và tên người nội bộ/Name of internal person: Rodrigues Carl Peter
- Quốc tịch/Nationality: Singapore
- Số Hộ chiếu / Passport No.: E6536607H
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: 23A Nallur Road, #08-01, Hua Xin
Court, Singapore 456644
- Điện thoại liên hệ/Telephone: +65 9232 0231; Fax: Không có/ None; Email:
carl.rodrigues@partnersgroup.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public
company: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors.
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/Relationship of
organisation executing transaction with internal person: Người nội bộ là người quản
lý của Tổ chức thực hiện giao dịch / The internal person is a manager of the
organisation executing transaction.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number,
ownership percentage of shares held by the internal person (if any): Không có/
None.
3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: Không có/ None.
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm
nêu tại mục 3/Trading accounts having shares/fund certificates/covered warrants
mentioned at item 3 above: Không có/ None.
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/Number,
ownership percentage of shares held before the transaction: 2.513.153 cổ phần và
32.9%/ 2,513,153 shares and 32.9%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/ Number of shares registered to sell: 2.513.153
cổ phần / 2,513,153 shares.
- Loại giao dịch đăng ký /Type of transaction registered: Bán/ Sale.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch/Number of shares registered for trading:
2.513.153 cổ phần / 2,513,153 shares.
7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá)/The expected value of
transaction (which calculated based on par value): 25.131.530.000 VNĐ (mệnh giá
10.000 VNĐ mỗi cổ phần)/ 25,131,530,000 VND (par value is 10,000 VND per
share).
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/Number
and ownership percentage of shares expected to hold after the transaction: 0 cổ phần
và 0%/ 0 shares and 0%.
9. Mục đích thực hiện giao dịch/Purpose of transaction: Bán/ Sale.
10. Phương thức giao dịch/Method of transaction: Thỏa thuận/ Agreement.
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Expected trading time: từ ngày/from
15/03/2022 đến ngày/to 13/04/2022.
* Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày thông báo giao
dịch/Number, ownership percentage of underlying securities held at the day of the
notice: 2.513.153 cổ phần và 32.9%/ 2,513,153 shares and 32.9%.

PROSPERITY FOOD CONCEPTS PTE. LTD.
(Signature, full name)

Thomas Lanyi

