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BÁO CÁO KÉT QUÁ GIAO DICH QUYÈN MUA CÓ PHIÉU CnA NGuoI NOI BÙ

VÀ NGUOI có LIÊN QUAN CÙA NGUÓI NOI BO
Kinh gui:

Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc

So Giao dich Chung khoán TP. Hò Chi Minh

Công ty Có phàn Chúng
1

khoán SSI

Thông tin vê cá nhân thuc hiÇn giao dich:
Ho vàten cá nhân: HOÀNG TH. MINH THÙY

Quoc tich: ViÇt Nam
Noi cap:

Ngay cáp

Só CCCD:
Dia chi liên he

Email:
Website:
Diên thoai:
Fax
Chuc vu hien nay tai công ty ai chúng: Ké toán truong
2.

Ma chúng khoán giao dich: SSI

3.

Các tài khoân giao dich có có phiéu nêu tai måc 2: mö t¡i Công ty Có phân Chung Khoán

4.

Só luong, tý lÇ co phiéu nám gi' truwoc khi giao dich quyèn mua co phiu:

5.

Só lugng quyên mua có phiéu truóc giao dich: 212.400 quyèn

6

Ty lê thuc hiÇn quyèn mua: 6:1

7.

só luong quyèn mua (ói vÛi giao dich quyèn mua) äng

SSI

212.400 co phiéu

(0,032%)

Loai giao dich ng

ký thurc hiÇn: ng

ký mua:

ký mua

só luong quyèn mua (ói vói giao dich quyèn mua) ng
mua (tuong uong 35.400 có phiêu)

8

Só luong quyên

mua

Loai giao dich ã

9

(ôi

vói

mua

giao dich quyên mua) â

ký thåc hiÇn: 212.400 quyên

mua:

thuc hiÇn: Mua

só luong quyèn mua (dói vói giao dich quyèn mua) dã thuc hiên: 212.400 quyèn mua
(turong duong 35.400 có phiéu)
Giá tri ã giao dich (tinh theo mênh giá hoåc giá phát hành): 354.000.000 ông

10 s6 lugng có phieu nám gi sau khi thychiên quyèn mua: 318 600 co phiéu (a bao
70 800 có phiéu ugc nhan theo tý 1e 6:2 ti dot phát hành có phiéu tàng vón có phàn tr
nguon vón chú só hïu)

11

Phuong thérc giao dich: Thyc hiÇn quyèn tai thành viên luu ký noi mß tài kho£n lru ký

12.

Thoi gian thyc hiên giao dich: Ngày 07/10/2021

CA NHAN BÁO CÁO

HOÀNG TH. MINH THnY

