














































































































































































































 

 

Trang 102 

 

- 2010 - 2012 
Trợ lý Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thành 

Công. 

- 2012 - 2016 
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng Phát triển Quốc Tế Việt. 

- 2016 - 2017 Trợ lý Ban Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Phát triển Sao Khuê. 

- 2017-2018 Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ. 

- 09/2018 – đến nay Trưởng phòng Hành chính, Người phụ trách Quản trị công 

ty – Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. 

- Hiện nay 
Trưởng phòng Hành chính, Người phụ trách Quản trị công 

ty – Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. 

- Lợi ích liên quan đối với CEN LAND:  

- Thông tin về các hợp đồng, giao dịch đang thực hiện 

hoặc đã ký kết và chưa thực hiện giữa CEN LAND với 

Ông Mậu Minh Tuyến và người có liên quan: 

Không có 

- Các lợi ích khác trong 02 năm liên tục liền trước năm 

đăng ký chào bán và đến thời điểm hiện tại: 

Theo chế độ lương thưởng và phúc lợi 

của công ty. 

- Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành Không có 

- Các lợi ích liên quan tại tổ chức khác hoạt động cùng 

lĩnh vực với CRE 

Ngoài các công ty được liệt kê tại phần 

Sơ yếu lý lịch tại Bản cáo bạch này liên 

quan đến Ông Mậu Minh Tuyến thì 

Ông Mậu Minh Tuyến không có lợi ích 

liên quan tại doanh nghiệp nào hoạt 

động kinh doanh trong cùng lĩnh vực 

với Tổ chức phát hành hoặc là khách 

hàng/ nhà cung cấp lớn của Tổ chức 

phát hành. 

 

VII. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

2. Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành: 105.599.780 cổ phiếu, bao gồm: 

- Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 91.199.810 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: 9.599.980 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người 

lao động (ESOP): 4.799.990 cổ phiếu; 
















































