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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tu do - Hanh phüc
CONG VAN. T.A I LIEU DEN

Ha Nói, ngày 22 tháng 05 nátn 2019

gãJ4tháng..n111 20,A

BAO CÁO KET QUA GIAO D!CH CO PHIEU CUA NGUI CO LIEN QUAN
CUA NGIJM NQI BQ CUA CONG TY BA! CHUNG

KInh gui: - Uy ban Chirng khoán Nhâ nuâc
- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Nôi
- Tong cong ty May dng hrc và May nông nghip Vit Nam - CTCP

1. Thông tin v cá iiliãn thirc hin giao djch:
- HQ và ten cá nhân: VI Quang Toãn
- Quc tich:Viêt Nam
- S6 The can ciróc: 036068000292 ngày cp: 26/08/20 15 noi cAp: Cic CS DKQL CT và DLQG v DC
- Dja chi lien h: So nhã 46 ngO 33, Dc Ngu, Ba DInh, Ha Nôi
- Diên thoai: 0903401578

Fax:

.. Email:

..Website:

- Chüc vii hin nay tii cong ty d?i chüng hoc mi quan h vói cong ty di ching: KhOng
- ChCrc vi tai cong ty d?i chiing ti ngày dang k9 giao dch (nu co)
và ngày không con là
ngr?yi ni b hoc ngu'Oi có lien quan cüa ngui ni b cüa cong ty d?i chüng:
.(neu rO 19
do)
: Myc nay chi dành cho tru'&ng hop chua hé't th&i hgn dáng kj giao djch, cMi tlrQng dàng kj khong con
là ngu'ài nói bó hoäc nglr&i có lien quan cüa ngwài n3i bó cüa cOng ty dqi chzng, cong ty quán lj qujY
2. Thông tin v nglsOi ni b cta cong ty di chting là ngi.thi có lien quan cUa Ca nhân/t chác thirc hiên
giao djch (dói vOi tru'Ong hcrp ngu'ài thu'c hin giao dich là ngicài có lien quan cia ngu'ài nói bó cia
cOng ty dgi cháng):
- HQ và ten nguOi ni b: Vu Quang Tam
- Quc tjch: Vit Narn
- S The can cuâc: 036063000284
- DIa chi lien h: s6 nhà 48 Tnwng Djnh, Phithng Trwng Dnh, Qun Hai Ba Tnrng, Ha Ni
-Diênthoai:0913284149 Fax:

Email:

- Chüc vii t?i cong ty d?i chüng ti ngày cá nhãn nêu tii miic I dang k9 giao djch: Thành vien Hôi dng
quãn trj

- Chtrc vii hin nay ti cong ty di chOng: Thành viên Hi dng quán trj

- M6i quan h giUa cá nhân thrc hin giao djch vó!i ng.thi ni b: Em trai rut
- S !ung, t' 1 c phiu ma ngu'ô'i ni b dang nm gitr (nu có): 700 cp
3. Ma chi'rng khoán giao djch: VEA
4. Các tài khoán giao djch có c phiu nêu tti mvc 3: 069C050768 ti Cong ty C6 phAn Chrng khoan
Sài Gôn - Ha Nôi.

5. S6 1uçing, t' 1 c phiu nm giU truóc khi thirc hin giao djch: 3 5.000 CP/ 0.0026%
6. S 1ung c phiu dang k ban: 35.000 CP
7. S krçing c phiu dã giao djch: 0 CP
8. S h.rçng, t 1 c phiu nm giQ' sau khi thirc hin giao dlch: 3 5.000 CP/ 0.0026%
9. Phucing thCrc giao djch:
10. Thii gian thrc hin giao djch: tr ngày 22/04/20 19 dn ngày 22/05/20 19
11. L9 do không giao djch ht c phiu d dang k: Do din bin cUa thj truông không thun 1çi

cA NHAN BAO CÁO
(Kj, ghi i5 ho ten, dóng ddu - nlu co)

