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Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Công ty cổ phần Hóa An (HOSE: DHA).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần CIC39 (CIC39)
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700146225, đăng ký thay đổi lần thứ 11,
ngày 18/05/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố
Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274 3759446
Fax: 0274 3755605
Email: cic39bd@gmail.com Website: www.cic39.vn
- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan của người nội bộ của DHA.
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): …… và ngày không còn là người
nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng: ....... (nêu rõ lý do): Không
*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người
nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

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):
- Họ và tên người nội bộ: Trịnh Tiến Bảy
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 271999795
- Địa chỉ thường trú: P66, KP7, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 0918 107 395, Fax: Không, Email: trnhbay@yahoo.com.vn
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành
viên HĐQT của CIC39.

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc của DHA
- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Thành viên HĐQT của
CIC39 là thành viên HĐQT - TGĐ của DHA.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 60.000 cổ phiếu,
0,41%.
3. Mã chứng khoán giao dịch: DHA
Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm): Không

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 077C090053 tại Công ty TNHH
Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 740.050 cổ phiếu,
5,03%.
Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm
(đối với chứng quyền có bảo đảm: Không

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:
- Loại giao dịch đăng ký: Bán
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 740.050 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán):
- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 740.000 cổ phiếu
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 7.400.000.000 đồng
Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao
dịch: 50 cổ phiếu, 0%.
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao
dịch và người có liên quan: (50 cổ phiếu, 0% + 60.000 cổ phiếu, 0,41%) = 60.050 cổ phiếu,
0,41%.
10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:
Không

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021.
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký):
Cổ phiếu lẻ.
*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch: Không.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TK.
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