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TP. HO Chi Minh, ngày 05 tháng 07 nm 2022

THONG BAo GIAO DICH QUYEN MUA cO PHIEUCUA NGUOI NOI BO
VA NGUOI cÓ LIÉN QUAN CUA NGUÓI NOI BO

Kinh güit Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc

So Giao dich Chúng khoán ViÇt Nam

So Giao dich Chúng khoán TP. Hò Chi Minh

Công ty Co phàn Chúng khoán
1.

SSI

Thông tin vè cá nhân thvc hiÇn giao dich:
Ho và tên cá nhân: HOÁNG THI MINH THnY
Quóc tich: ViÇt Nam

Ngày câp:

So CMND/CCCD:

Noi cáp:
Dia chi liên hê:

Diên thoai

Fax:

Email:

Chuc vu hiÇn nay tai công ty dai chúng: Kê toán truong
2

Ma chúng khoán giao dich: SSI

3.

Các tài khoàn giao dich có co phiéu nêu t¡i myc 2: mo tai Cong ty Co phàn Chúng Khoán
SSI

4.

só luong. ty le có phi¿u nám gir truóc khi thuc hiÇn giao dich quyèn mua: 190.100 co

phieu (0,02%)
b.

Só luong quyn

mua hiÇn có:

Sô luong quyên mua cô phiêu hiÇn có: 190.100 quyên mua

6.
7.

Ty le thyc hiÇn quyèn mua (ói vói giao dich quyn mua): 2:1
só luong quyèn mua (dói vói giao dich quyèn mua) äng ký mua:
Loai giao dich ng

ký: ng

ký mua

Só luong quyèn mua (dói vói giao dich quyèn mua) äng
mua (tuong uong 95.050 có phiéu)

ký giao dich: 190.100 quyn

8.

Giá tri thuc hiÇn quyên mua du kién: 1.425.750.000 òng

9.

Tóng só luong có phiéu du kién nåm gir sau khi thvc hiÇn quyèn mua: 285.150 co phiéu

10

Muc dich thuc hiÇn giao dich: thuc hiÇn quyèn mua cça có ông

hiÇn hïu

11.

Phurong thuc giao dich: Thuc hiÇn quyèn tai thành viên luru ký noi mò tài khoán luu ky

12.

Thoi gian dy kiÃn thåc hiÇn giao dich: tü ngày 12/07/2022 d¿n ngày 25/07/2022 (hoãcthòi
han khác dåi hon trong trwòng hop Công ty Có phàn Chung khoán SSI có công bô gia

han thoi gian nÙp tiên)
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