
Phu luc XV 
BÁO CÁO KÉT QUÀ GIAO DICH CO PHIÉU CÙA NGUôI NOI BO VÀ NGUOI CÓ LIÊN QUAN 

(Ban hánh kem theo Thêngtrsó 96/2020TTBTC ngy 16tháng 11 n�m 2020 ca BÙruong BÙ Taichính) 

cONG HOA X HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phúc 

TPHCM, ngày 12 tháng 11 n�m 2021 

BAO CÁO
Kêt quà giao dËch co phiêu cça ngwòi có liên quan cça ngwòi nÙi bÙ 

Kinh gùi: 
- Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc; 

- So Giao dËch chúng khoán TPHCM; 

- Công ty có phàn chúng khoán SSI. 

1. Thông tin vê cá nhân: 
- Ho và ten cá nhân: Hoàng Nguy�n Quang Huy 
- Quoc tich: ViÇt Nam 

- The c�n cuóc: câp ngày tal 
- Dja chi liên he 
- Dien thoai: Fax: Email: Website * ** **** 

************ 

Chúc vu hiÇn nay tai công ty dai chúng: Không 
2. Thông tin vè nguoi nÙi bÙ cça công ty dai chúng là nguoi ocó liên quan cùa cá nhân thyc hiÇn 
giao dich. 
- Ho và tên nguroi nÙi bÙ: Hoàng ThË Minh Thùy 
- Quoc tich: ViÇt Nam 

- Só CCCD: cap ngày tai 
- �ia chi thuong trú: 

Fax: Email: - DiÇn thoai liên hê: 

Chúc vu tai công ty �ai chúng tai ngày cá nhan nêu tai måc 1 �äng ký giao dich: K� toán truòng 
Mói quan he giva cá nhân thyc hiÇn giao dich vói ngurdi nÙi bÙ: Em trai 

-só lugng, tý le co phi¿u mà nguröi nÙi bÙ �ang nám gio (néu có): 308.800 co phiéu (0,035%) 
3. Ma chúng khoán giao dich: SSI 

4. Các tài kho£n giao dich có cò phiéu nêeu tai muc 3: 
5. Só luong, y le có phiéu/chúng chi quý/chúng quyèn có bão �âm nám gio truóc khi thrc hiên 
giao dich: 0 cô phiêu

6. Só luong co phiéu �äng ký: 
- Loai giao dich ��ng ký: không �äng ký giao dich mua co phiêu

- Só luong co phiéu �äng ký giao dich mua: 0 có phiêu

7. só luong co phiéu �a giao dich 
- Loai giao dich �ä thyc hiÇn: mua có phiéu

- Só luong co phiéu �ä giao dich: 5.000 co phiéu
8. Giátri �ã giao dËch (tính theo mênh giá): 50.000.000 �ông 

tai công ty chéng khoán:



9. So lugong, tý le co phiéu nám giï sau khi thuc hiÇn giao dich cça nguòi thuvc hiÇn giao dich:
5.000 co phiêu (0,0005%) 

So ivong. tý lê cô phiéu nám giü sau khi thuc hiÇn giao dich cça nguöi thuc hiÇn giao dich và 
ngroi có liên quan: 313.800 co phiéu (0,036%)

11. Phuong thúc giao dich: giao dich khóp lÇnh 

12. Thoi gian thuc hiên giao dich: ngày 3/11/2021 

Noi nhan: CA NHAN/TÓ CHÚC BÁO CÁOI 
NGUOI DUgc ÚY QUYÈN CÔNG BÓ THÔNGTIN 

(Ký, ghi rõ ho tên, �órng dâu - néu có) -Luu:VT. 

Hoang Nguyën Quang Huy 


