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  TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Kính gửi: 
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; 
- Công ty Cổ phần Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Trần Quốc Hải 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 250535544, cấp ngày: 01/09/2012 tại Công an Lâm Đồng 

- Địa chỉ liên hệ: Số 15 đường 302A, Khu Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TPHCM 

- Điện thoại: 02835120026. Fax: ......... Email: …… Website: ………. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công 
ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá
nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên người nội bộ:  

- Quốc tịch:  

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước.:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:  Fax: Email: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng 
ký giao dịch: 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:  

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):          cổ phiếu, tỷ lệ: 

3. Mã chứng khoán giao dịch: HAX

4.Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục : 001C512536 tại công ty chứng khoán: 

Bảo Việt và 079C738738 tại công ty chứng khoán: Maybank Kim Eng 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 907.091 cổ phiếu, tỷ lệ: 1,90%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 907.091 cổ phiếu

- Loại giao dịch đăng ký bán: Đăng ký bán 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 907.091 cổ phiếu 

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 9.070.910.000 đồng

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ: 0%

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 24/09/2021 đến ngày 22/10/2021  30/07/2021



CÁ NHÂN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TRẦN QUỐC HẢI 


