
CONG TY CP LILAMA 18 CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
O1/2021/BCCDL Dôc lap - Tu do - Hanh phic  

Tp ho C'hIMinh, ngày 12 tháng 11 nám 2021 

BAO CÁO 
Vê ngày tro tlianh là cô (lông ló'n, nhã duii tir nS,n gill' tit' 

5% tr& len ci phiCu 

KInh gCri: 
- Uy ban Chfrng khoán Nhà nuic; 
- Sâ Giao djch Chirng khoán Tp H ChI Minh; 
- Cong ty Cong ty c phAn Lilama 18. 

1. Thông tin v cá nhân: 
- HQ và ten cá nhân: Trãn Mnh illlng 
- Qu6c tIck  Vit Nam 
- So CMND , ngày cp , nth cp: 
- Dja chi lien h: 
- Din thoi: Email: 
2. NgiRii có lien quan cüa cá nhân ((lang nm giü cüng loai Co phiu): 
- HQ và ten cá nhân: Trân S5 Quynh 
- Quôc tjch: Vit Nam 
- So CMND: , ngày cAp , nth cAp: 
- Chirc vii hin nay ti cong ty (li chüng: : Phó chü tjch HOi  dMg quãn tn 
- MOi quan h vâi cá nhân: Em trai 
- S luçmg sc hüu chiing khoán: 24.9 17 CP, t 1: 0,265%/VDL 
3. Ten c phiêu, ma chfrng khoán s hüu: CONG TY CP LILAMA 18— LM8 
4. Các tài khoãn giao djch có chüng khoán nêu ti mvc  3: ; Ti cOng ty CP 
chng khoán 
5. s6 hrqng c phiu nAm giü trtrâc khi thirc hin giao djch: 88 CP, t 1: 0%/VDL 
6. S6 hrcing c phiu dâ mua ti ngày lam thay (l& t l sc hUu và tth thãnh là c6 (lông 
1&ilnhà du tu sâ hUu tr 5% C6 phiu: 600.176 CP. 
7. s6 hxcing C6 phiu nAm giU sau khi thrc hin giao djch: 600.264 CP, t l 6,393%/VDL 
8. Ngày thirc hin giao djch lam thay d6i t l sâ hthi và tth thành c6 (lông lan nhà (lu tu 
nAm gill tr 5% c6 phiu: ngày 11/11/202 1 
9. s6 luçing C6 phiu ngu?i có lien quan (lang nAm giü: 24.9 17 CP, t' 1: 0,265%/VDL 
10.. só hrqng c6 phiu cUng ngu?ii có lien quan nAm gi1t sau khi giao djch: 625.18 1 CP, t 1 
6,658%/VDL. 
Noinhmn: . CA NHAN BAO CÁO 
- Nhu trén; . (, ghi rö hQ ten) 
- LLru 

Trãn Mnh Hung 
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