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CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dhc 1p - Ttr do - Hanh phiic

Ha Nói, ngày 21 tháng 05 nám 2019
CON(; VAN. TJ,,UI U £UN
Sô':.h..
Ngarl.tháiig..5..n111 2OA

iXöAo KET QUA GIAO D!CH cO PHIEU CUA NGU'OI NQI BQ
CUA CONG TY BAJ CHUNG

KInh gCri:

- Uy ban Chrng khoán Nhà n.râc
- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni
- Tong cong ty May dng lirc và May nông nghip Vit Nam - CTCP

1. Thông tin v Ca nhân thçrc hin giao djch:
- H9 và ten cá nhân: V€i Quang Tam
- Quc tich:Viêt Nam
- S6 The can cixâc: 036063000284 ngây cp: 31/07/2015 fbi cp: Ciic CS DKQL CT và DLQG v DC
- Dja chi lien h: S nhã 48 Tnrong Djnh, Phung Trixcng Djnh, Qun Hal Ba Trung; Ha Nôi
- Diên thoai: 0913284149

Fax:

.. Email:

..Website:

- Chirc vii hin nay t?i cong ty di chi'ing hoc mi quan h vói cong ty di chüng: Thành viên Hi dng quãn
trj.
- Chrc vii ti cOng ty di ching ti ngày clang k giao djch (nu co)
b hoc ngithi có lien quan cüa ngri ni b cüa cOng ty di chüng:

và ngày không cOn là ngxi ni
.(nêu rO l do)

: Myc nay chi dành cho triràng hop chwa hit thai hgn dáng k' giao djch, dO'i tu'crng dáng kj khóng con là
nguài n5i bç$ hoçIc ngu'&i cO lien quan càa ngzthi n5i b5 cza cong ty dqi ching, cOng ty quán lj. qu9
2. Thông tin v ngui ni bO ccia cOng ty d?i chi1ng là ngu6'i có lien quan cUa cá nliânM chcrc thrc hin giao
djch (dO'i vái tru'&ng hop ngirài thy'c hin giao djch là ngwài có lien quan càa ngu'&i ni b cza cOng ty dai
chzng):
- H9 và ten ngirOi ni b:
- Qu& tjch:
- S The can cirâc:
- Dja chi thi.rOrng tr(c
- Diên thoai lien he:

Fax:

Email:

- Chrc vi ti cong ty dei chtiing ti ngày cá nhân nêu ti m1ic 1 clang k giao djch:

- ChCrc vii hin nay t?i cong ty di chüng:
- M6i quan h gitta cá nhân thirc hin giao djch vái ngLthi ni b:
- S 1ung, t' I c phiu ma ngithi ni b dang nm giü (nu có):
3. Ma chrng khoán giao djch: VEA
4. Các tãi khoãn giao djch có C6 phiu nêu ti mtic 3: 069C084 149 ti Cong ty C6 phAn Chirng khoán
Sal Gôn-Há Nôi.

5. S6 krçng, t 1 c6 phiu nm gi€t tr1róc khi thiic hin giao dlch: 70.700 CP/ 0.0053%
6. S6 1tiçng C6 phiu dang k ban: 70.000 CP
7. S6 krçing c6 phiu d giao djch: 70.000 CP
8. S6 1ung, t 1 c6 phiu nm giü sau khi thic hin giao dlch: 700 CP/ 0.000053%
9. Phucmg thCrc giao dch: Giao djch thOa thun
10. Thii gian thirc hin giao djch: ngày 21/05/2019

cA NHAN BAO CÁO
(Kj, ghi rö ho ten,

dóng ddu - ne'u co)

