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THÔNG BÁO 
Giao dich có phiêu cùa ngudi nÙi bÙ và ngudi có liên quan cça nguròi nÙi bÙ 

Kíinh gi: - Üy ban Chmg kho[n Nhà nróe; 

So Giao djch chíng khoán Hà NÙi; 
Tông công ty Công nghiÇp Dâu thye vjt Vi�t Nam -Công ty có phân 

1. Thông tin vê to chéc thire hiÇn giao djch:
Tên to chírc: Tông công ty Dâu tur và Kinh doanh vôn nhà nróc 

-Quoc tich: Vi�t Nam

- Quyét dinh só 151/2005/QÐ-TTg ngày 20/6/2005 cça Thù tuóng Chính phù Nuóc 

Cong hoa X� hÙi chù nghïa ViÇt Namn. 

- Dja chi tru só chinh: Tàng 23-24 Toa nhà Charmvit, 117 Tràn Duy Hung. Qun Câu 

Giay, Thành phÑ Hà NÙi. 
- DiÇn tho¡i: (84-24) 3824 0703 Fax: (84-24) 6278 0136 

Email: admin@scic.vn Website: www.scic.vn

- Moi quan hÇ vÛi công ty �¡i chúng: Có �ông lÛn 

2. Thong tin vê nguròi nÙi bÙ cüa công ty �¡i chúng là ngurdi có liên quan cça to 

chrc thyc hiÇn giao djch: 
Nguoi noi bÙ thé nhát: 

Ho và tên nguÝi nÙi bÙ: Bà Trân ThË Hông Lînh 

- Quoc tich: ViÇt Nam 

-SÑ CMND: 013412028 

Dja chi thuòng trú: P404 K12 phuong Bách Khoa, qun Hai Bà Trung, Hà NÙi 

Diên thoai liên hÇ: 0902173128 Email: tranthihonglinh@scic.vn 

- Chúe vy hiÇn nay tai công ty �¡i chúng: Thành viên HÙi �ông qu£n trË 



- Môi quan he giïa tó chúc thyrc hiÇn giao dËch vÛi nguÝi nÙi bÙ: Bà Nguyên ThË Höng 

Linh hiÇn dang là nguoi �¡i diÇn phàn vÑn cça Tông công ty �àu tu và Kinh doanh 

vón nhà nuróe tai Tóng công ty Công nghiep Dàu thyc vt ViÇt Nam-Công ty cô phân.

Só luong, tý le co phi¿u ngudi nÙi bÙ �ang nâm gia (néu có): 19.852.726 có phån, 

tuong duong 16,3% vón dièu lÇ cça Tông công ty Công nghiÇp Dàu thuc vt ViÇt Nam 

- Công ty có phân. 

Nguoi nÙi bÙ thé hai 

Ho và tên nguoi nÙi bÙ: Ong Nguyên Hùng Cuong 

- Quoc tich: ViÇt Nam 

Só CMND, HÙ chi¿u, Thé c�n cuóc: 021442935

-Dja chi thuong trú: 177/10 Lý Ty Trong, phuÝng Bén Thành, Qun 1 TPHCM 

Dien tho¡i liên hÇ: 0903.847.380 Emai: cuong.nh@vocarimex.com.vn 

-Chúc vu hiÇn nay t¡i công ty dai chúng: Thành viên HÙi �ông quán trË 

Môi quan hÇ giïa tô chúc thåc hiÇn giao dËch vói nguÝi nÙi bÙ: Ong Nguyên Hùng 

Cuong hiÇn �ang là nguÝi �¡i diÇn phân vÑn cça Tông công ty �àu tu và Kinh doanh 

von nhà nuróc t¡i Tóng công ty Công nghiêp Dâu thuc vt Viet Nam -Công ty co phàn.
- sÑ lugng, ty lÇ có phi¿u nguoi nÙi bÙ �ang nâm giût (néu có): 24.359.174 cò phàn, 
turong durong 20% vón �iÁu lÇ cça Tong công ty Công nghiÇp Dàu thuc vt ViÇt Nam 
- Công ty co phân.
3. Ma chúmg khoán giao dËch: VOC I292 

4. Các tài kho£n giao dËch (dr kiên) có co phiêu nêu t¡i måc 3: VCHB 108888 tai Ngân 
U T 
NH U 

NH hàng TMCP Ngo¡i thuong ViÇt Nam 
N 

5. S6 lurong, tý l¢ cô phiêu nam git truóc khi thrc hiÇn giao dËch: 44.211.900 cô phàn, cONG 
T 
GIAY 

trong duong 36,30% vôn diêu lÇ cça Tông công ty Công nghiÇp Dàu thåc vt ViÇt 

Nam-Công ty cô phân.

6. S6 luong có phiÃu ��ng ký mua/bán/cho/dugc cho/t·ng/duge t·ng/thùa ké/chuyên 

nhuong/nhan chuyén nhugng/hoán �ôi: 

- Logi giao dich �äng ký (mua/ bán/ cho/ duge cho/ täng/ durçe tng/ thiùa kél chuyÁn
nhuong/ nhn chuyên nhuong/ hoán �ôi): Chuyên nhuryng
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So luong cô phiêu �äng ký giao dËch: 44.211.900 co phân, tuong duong 36,30% vôn 

diou lÇ cça Tông công ty Công nghiÇp Dàu thure vt Viet Nam-Công ty có phân. 

7. Giá tri giao dich dr kién (tinh theo mênh giá): 442.119.000.000 �ông.
8. S6 luong, tý le có phiéu du kién nåm git sau khi thyrc hiÇn giao dich: 0 có phân, 

trong duong 0% von �ièu lÇ cça Tông công ty Công nghiÇp Dâu thyc vt ViÇt Nam -

Cong ty cô phân.

9. Muc dich thurc hiÇn giao dËch: chuyên nhurong vôn nhà nuóc theo Vän bán sô 

990/UBQLV-TH ngày 23/06/2021 ve thyc hiÇn bán von nhà nuóc theo Quyêt dinh sô 

1001/QB-TTg ngày 10/07/2017 cça Thú tuóng Chinh phá. 

10. Phuong thúc giao dËch: Chuyên quyên so hïru chng khoán qua Trung tâm lru ký 

Chng khoán ViÇt Nam. 

11. Thoi gian dy kiên thuc hiÇn giao dËch: tië ngày 15/11/2021 �ên ngày 14/12/2021. 

Noi nhan: 
- Nhu trên 

- Phó TGÐ phy trách (�ê b/c);
- Luru: VT, DT4 
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