
CONG HÒA xÂ CHI) NGHÏA NAM
DOC lâp —TV do — Hanh phüc

TP. Hd Chi Minh, ngày 01 théng 7 2021

THÔNG BAO GIAO DICH CÔ PHIÊU cÙA NGU'&I cé QUAN cÙA NGIJ'ÙI BQ

Kinh gù'i:
Ùy ban Chü'ng khoén Nhà nu'&c;

Giao dich Chü'ng khoén TP. Hò Chi Minh;
Công ty Cd phàn Chü'ng khoén SSI.

1. Thông tin vè cé nhân thvc hiën giao dich:

HQ và tên cé nhân: NGUYEN MANH HI.)NG

Qu6c tich: Viêt Nam

sé CMND: Ngày cép:

Dia chi' liên hê:

Dièn thoai: Fax.•

Noi cép:

Email: Website:

Ch&c vu hiën nay tai công ty dai chüng hoac méi quan hê Véi công ty dai chüng: Nguèi
cé liên quan cùa ngu'ò'i nêi bê

2. Thông tin vè ngu'ò'i nêi bê cùa công ty dai chüng là ngu'ò'i cé liên quan cùa cé nhân thvc
hièn giao dich:

2.1. HQ và tên ngu'ò'i nêi bê: Nguyën Duy Hu'ng

Qu6c tich: Viêt Nam

S6 CMND: Ngày cép:

Dia chi thuèng trü:

Dièn thoai liên hë.• Fax.'

Noi cép:

Email:

Ch&c vu hiën nay tai công ty dai chéng: Chù tich HDQT, Nguèi dai dièn theo phép luât

Méi quan hê giü'a cé nhân thvc hiën giao dich nguò'i nêi bê: Ông Nguyën Duy Hu'ng
là anh ruêt cüa ông Nguyën Manh Hùng

Sé luqng, ty lè cô phiéu mà nguèi nêi bê dang ném giü': 4.189.800 cô phiéu (0,640/0)

2.2. HQ và tên ngu&i nêi bê.• Nguyén Hòng Nam

Qu6c tich: Viêt Nam

sé CMND: Ngày cép:

Dia chi thu'èng trü:

Dièn thoai liên hê.• Fax:

NO'i cép:

Email:

Chü'C vu hiën nay tai công ty dai chüng: Thành viên Hêi Dbng Quàn Tri kiêm Tbng
Giém déc, Nguv&i duqc ùy quyèn Công bé thông tin



Méi quan hê gifra cé nhân thwc hièn giao dich v&i ngu&i nêi bê: Ông Nguyén Hbng Nam
là anh ruêt cùa ông Nguyén Manh Hùng

Sé lupng, ty lè cô phiéu mà ngu'ò'i nêi bê dang ném gi0': 1.862.000 cô phiéu (0,280/0)

3. Mâ chü'ng khoén giao dich: SSI

4. Céc tài khoàn giao dich cé cô phiéu nêu tai muc 3: mb tai Công ty phàn Ch&ng Khoén
SSI

5. Sé luvng, ty le cô phiéu ném giü' truéc khi thyc hiën giao dich cô phiéu: 5.800.000 cb phiéu

6. S6 luvng c6 phiéu dàng ky bén:

Loai giao dich dàng kY: Bén

Sé luqng cô phiéu dàng ky giao dich: 800.000 cô phiéu

7. Gié tri giao dich du' kién (tinh theo menh gié): 8.000.000.000 dòng

8. Sé lu'Q'ng, ty cô phiéu du' kién ném giü' sau khi thvc hiën giao dich: 5.000.000 cd phiéu

9. Muc dich thvc hiën giao dich: dép ü'ng nhu càu tài chinh cùa cé nhân.

10. Phucng th&c giao dich: Giao dich thòa thuân hoâc khép lënh

11. Thèi gian du' kién thvc hièn giao dich: tù' ngày 07/07/2021 dén ngày 05/08/2021.

CA NHÂN BÂo CAO

ANH HÙNG


