


cONG HÒA X HOI CHÜ NGHIA VIET NAM 
Doc lap-Ty do - Hanh Phúc 

Dong Nai, ngày 27 tháng 10 nam 2021 

THONG BÁO GIAO DICH CO PHIÉU/CHÚNG CHÍ QUÝ CÜA NGUOI 
NOI BO CUA CÖNG TY DAI CHUNG, 

NGUOI NOI BO CÚA QUÝ DAI CHÚNG 
VA NGUOI CÓ LIÉN QUAN CÚA NGUÖI NOI BO 

Kinh gui: Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc; 
So Giao dich Chúng khoán TP. HCM: 
Cong ty co phân Thi�t bj diÇn. 

Thong tin vê cá nhân thåc hiÇn giao dËch:
- Ho và tên cá nhân: CAO HOANG TAN; 
-Quoc tich: Vi�t Nam; 

Só The c�n cuóc Công dân:

. 

- Dja chi liên hÇ: 

- �iÇn tho¡i:
Chúc vy hiÇn nay t¡i Công ty d¡i chúng: Chu tich Công dòan Công ty. 

Thông tin vê nguöi nÙi bÙ cça Công ty �¡i chúng: 2. 
Ho và tên nguröi nÙi bÙ: CAO HÔANG PHÁT;
- Quoc tich: ViÇt Nam; 
- SÑ The c�n cuóc Công dân: 

Dia chi thuròng trú:  

- DiÇn tho¡i liên hÇ: 

- Chure vu hiÇn nay t¡i Công ty d¡i chúng: Tông Giám dôc; 

- Moi quan hÇ giïa cá nhân thåc hien giao dËch vÛi nguði nÙi bÙ: Anh ruot:

- Só lugng, ty lÇ cô phiêu mà nguÝi nÙi bÙ dang n�m giüt (neu có): 00 CP 

3. Ma chúng khoán giao dich: THI. 

4. Các tài khoàn giao dich có cô phiêu nêu t¡i muc 3: 354185 t¡i Công ty chúng khoán: CONG 

TY CO PHÁN CHÚNG KHOAN MB (MBS).
5. So luong, tý lÇ có phiêu n�m giù truóc khi thåc hiÇn giao dËch: 8.807 CP. 
6. So lugng cô phiêu däng ký bán: 8.807CP.6. 

7. Só luong, tý lÇ co phiêu dy kiên n�m giï sau khi thrc hiÇn giao dËch: 00 CP. 
Muc dich thrc hiÇn giao dËch: Nhu cau tài chính gia dinh. 
Phuong thrc giao dËch: Giao dich khóp lÇnh và thoa thun. 

10. Thoi gian du kiên thuc hiÇn giao djch: tër ngày 01/11/2021 dên ngày 30/1i/2021. 

8. 

9 

CA NHAN BÁO CÁO 
(Ky. ghi ro ho tên, dóng dau - nêu có) 

CAO HOANG TÅN 
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