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TP. Hò Chi Minh, ngày 03 tháng 06 n�m 2021 

BAO CÁO 
Ket quå giao dich cÑ phi¿u cça nguoi có liên quan cüa nguoi nÙi bÙ 

Kinh gúri: -Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc; 
So Giao dich chéng khoán Hà NÙi; 

Cong ty co phân Thiêt bË diÇn. 

1. Thông tin vê cá nhân thuc hiÇen giao djch: 
Ho và tên cá nhân: CAO HOÀNG TÂN; 
Quóe tich: ViÇt Nam; 

- So Thè c�n cuóc 

- chi 

- �iÇn thoai: 
- Chéc vu hiÇn nay t¡i Công ty dai chúng: Chú tich Công �òan Côngty. 
2. Thông tin vê nguoi nÙi bÙ cça Công ty �¡i chúng là nguoi có lien quan cça c nhân 
thrc hien giao dËch (dôi vói truong hop nguoi thåc hiÇn giao dËch là nguòi có liên quan 
cua nguoi nÙi bÙ cça Công ty dai chúng):
- Ho và tên ngurÝi nÙi bÙ: CAO HOÅNG PHÁT; 
-Quôc tich: ViÇt Nam; 
- Só CMND (ck): 

Dja chi thuong trú: 

Dien thoai liên hÇ: 
- Chuc vy hiÇn nay t¡i Công ty d¡i chúng: Phó Tông Giám �oc; 

- Môi quan hÇ giïa cá nhân thåc hiÇn giao dich vói ngurÝi nÙi bÙ: Anh ruÙt;



So lugmg. tý lÇ có phi¿u mà nguöi nÙi bÙ dang nám giï (n¿u có): Không có; 
3. Ma chúng khoán giao dich: THI. 

4. Các tài khoàn giao dËch có co phieu nêu t¡i måc 3: 354185 tai Công ty chúng khoán: 
CONG TY CÓ PHÀN CHÜNG KHÓAN MB (MBS). 

5. Sô lugng, tý lÇ có phiêu n�m giï truóc khi thrc hiÇn giao dich: 8.807 CP 

6. So lugng co phiu dãng ký bán: 8.807 CP; 

Logi giao dich däng ký: Bán; 
- Só lugng co phieu ��ng ký giao dËch: 8.807 CP. 

7. S6 lurong co phiéu dã giao dich: 00 CP; 
- Loai giao dËch �� thuc hiÇn: Bán 
-Só lugng cô phiêu dã giao dËch: 00 CP. 

8. Giá tri dã giao dich (tinh theo mÇnh giá): Không có. 

9. Sô lugng. tý lÇ có phiéu n�m giï sau khi thuc hiÇn giao dich cua ngudi thurc hiÇn giao 
dich: 8.807 CP; 0,018%;

Só lugng, tý lÇ có phiÃu nám giï sau khi thuc hiÇn giao dich cça nguöi thure hiÇn giao 
dich và nguoi có liên quan: 8.807 CP; 0,018%. 

10. Phuong thérc giao dËch: Giao dËch khóp lÇnh trên sân. 

11. Thoi gian thyc hiÇn giao dËch: tir ngày 04/05/2021 �én ngày 03/06/2021.

12. Lý do không hoàn t¥t giao dËch (truong hop không thuc hiÇn h¿t só lrgmg �äng ký): 
Không khp lÇnh trên sàn. 

CA NHÂN BÁO CÁO 

CAO HOÀNG TÁN 
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