
Phu luc VIII 

BAO CÁO YE THAY nOi S HfrU CUA CO BONG LN, NHA DAU TU NAM 
GIfr T 5% TR LEN CO PHIEU/CHUNG CHI QU BONG 

(Ban hành kern theo Thông tit so' 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nãm 2020 cza B(5 
trzthng Bô Tài chmnh) 

NGUYEN HONG HIP CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha Nói, ngày 05 tháng 07 nãm 2021 S& 210705/BC 

BAO CÁO 
Y thay &ii s hun cüa c dông ion, nhà (1u tir nm gifr tir 5% tr& len c phiu/ 

chfrng chi qu dOng 

KInh giri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuàc; 
- Sr Giao djch Chrng khoán Ha Ni; 
- Cong ty Co phAn Vn tãi KhI và Hóa chat Vit Nam. 

1. Thông tin v Ca nhânIt chüc du ttr: 

- Ho và ten cá nhânlTên t chirc dAu tu: Nguyn Hong Hip 

- Quc tjch: Vit Nam 

- S CMND: 001073000053, ngày cAp: 16/09/2013, ni cap: Ctc cãnh sat BKQL Cir trñ 
vàDLQGvêdãncir 

- Dja chi lien h: S6 68 Nguyn Du, tôa nhà Yietcombank, phiróng Nguyn Du, qun Hal 
Ba Trirng, thành ph Ha Ni 

- Din thoai: 0976710055 - Fax Email Website  

2. Ngi.x?ñ cO lien quan cüa cá nhân (dang nAm giU cüng 1oi c phiu/chirng chi qu5): Không 

- Ho và ten cá nhãnlTên ti chirc CO lien quan: 

- Quc tjch: 

- S CMND, H ehiu, The can cuàc (d6i vâi cá than) hoc s GiAy chIrng nhn dng k)2 
doanh nghip, Giây phép hoat dng hoc giây ti pháp 1 tucing ducmg (doi vâi to ch'rc), ngày 
cap, noi câp. 

- Chirc vii hin nay tai  cong ty di chüng!công ty quãn 1 qu (nu cO): 

- Mi quan h vài cá nhânIt chirc du tu: 

3. Ten c phiu: Cong Iy C phn Yn tãi khI và Hóa cht Vit Nam, mA chirng khoán s 
hUu: PCI 

4. Các tài khoAn giao djch CO chIrng khoán nêu ti miic 3: 026C008118 Tai  cong ty chfrng 
A A khoan: Cong ty Co phan ch.rng khoan NHTMCP Viçt Nam Thinh Vwçrng 

5. S lircing, t lê c phiu nAm gilt trtnc khi thuc hin giao djch: 5.069.600 c phiu tu'ong 
diroiig t l 22,04% 



CA NHAN BAO CA 
(K5, ghi rã ho ten 

6. S hrçing c phiu däng k mua (lam l3' lç s& hth có thay ddi qua ngwc3ng môt phthi tram 
(1%): 454.700 c phiêu 

7. S lixçing, t 1 c phiu nm giü sau khi thue hin giao djch: 5.524.300 c phiu tirong 
throng t5 I 24,02% 

8. So luqng, t 1 Co phiêu ma ngii?i CO lien quan dang nAm giU: Không 

9. s6 hrqng, t' 1 c phiu cüng ngix?i CO lien quan nAm giü sau khi thrc hin giao djeh: 

10. L do thay di sâ hftu: Do nhu cu du tir Ca nhân 

11. Ngày giao djch lam thay dôi t' 1 s6 hUu: dàng k thirc hin giao dlch  dir u tir ngày 
05/07/202 1 dn ngày 05/08/202 1 

12. Các thay di quan trQng khác (nu có): 

Noi nhn: 
-NhukInhgUi; 
- Li.ru. 

NGUYEN HÔNG HIV 
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