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CO BAO CÃO KÉT QU� GIAO DICH CÓ PHIÉU 

cUA NGUOI CÓ LIÊN QUAN CÚA NGU'OI NOI BO 
DUC 
E 

Kinh giri: - Úy ban Ching khoán Nhà nuróe 
- So Giao dËch chéng khoán 

- Công ty Cô phân Duoe Trung urong 3 

1. Thong tin vÁ tó chúrc thuc hiÇn giao dËch: 

Tên to chúc : CÔNG TY CÔ PHÀN DUQC PHÅM CETECO USA 

- So GCNDKDN: 0311659765, ngày câp: 06/10/2017, noi câp : So KH&ÐT Tp. HCM 

- Dia chi try sÛ chính: 186F/12A Binh ThÝi, Phuong 14, Qun 11, TP. Hô Chi Minh 

DiÇn tho¡i :02838688807 

- Moi quan hÇ vÛi công ty d¡i chúng : Nhà �âu tu chiên lugc, có �ông lón, tó chérc có 

liên quan cça nguoi nÙi bÙ. 

- Chúrc vu t¡i công ty d¡i chúng, công ty quån lý quý t¡i ngày �äng ký giao dËch (nêu có) 

và ngày không còn là nguoi nÙi bÙ ho·c nguoi có liên quan cça nguoi nÙi bÙ 
cua công ty �¡i chúng, công ty quan ly quý:... ...(nêu rð lý do): 

2. Thong tin vê ngurÝi nÙi bÙ cça công ty �¡i chúng là nguoi có liên quan cça tó chtc 
thrc hien giao dËch: 
- Ho và tên ngurÝi nÙi bÙ: VüTam Khôi 

-Quoc tich: Vi�t Nam 

Só CMND :024498599, cap ngày 10/2/2015 t¡i CA TP. HCM 

- Dja chi thuong trú: 186F/12A Binh Thòi, PhuÝng 14, Quan 11, TP. HÓ Chi Minh 

- �iÇn tho�i liên hÇ : 0938 008 563 Fax: Email: 

- Chúc vu hiÇn nay t¡i công ty d�i chúng, công ty quán lý quy: Thành viên HÐQT 
Mói quan hê gita cá nhän/tó chire thue hiÇn giao djch vái nguröi nÙi bÙ: Phó Giám �óe 

So luong, ty lê co phiéu mà nguöi nÙi bÙ dang n�m giï ¡i Công ty Cp DP Ceteco USA 
350.000 cô phiêu, chiêm tý lÇ 23,33% 

3. Mä chúng khoán giao dËch :TW3 



4. Các tài khoàn giao dËch có cô phiéu t¡i måc 3 :018C664380 tai công ty chéng khoán : 

Công ty Cp Chimg khoán An Binh. 
5. Só luong, tý le cô phiÃu nám git truóc khi thirc hiÇn giao dich: 185.800 cô phieu 
chiêm tý lÇ 10,62% 

6. So luong có phiéu d�ng ký bán :185.800 cô phiêu. 

- Logi giao dËch ��ng ký: Bán có phån 
-Sô lugng co phiêu d�ng ký giao djch: 185.800 co phiêu 

. Sô luçmg cô phiêu dã giao dich bán : 185.800 cô phieu. 

8. Giá trË �dã giao dËch ( tinh theo mÇnh giá): 1.858.000.000 d 

5- 

AN 
9. Sô lugng., tý lÇ có phiéu n�m giï sau khi thuc hiÇn giao dËch cça nguòi thuc hiÇn giao 

dich: 0 co phiêu, chiêm 0%. 

. +AM 

USA 

9. Phuong thúc giao dËch: Thôa thun 

10. Thoi gian thuc hiÇn giao dËch : të ngày 08/01/2021 �ên ngày 12/01/2021 
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