
Phu lyc VIII 

BAO CÁO yE THAY BOI sO HO'U CUA CO BONG LON, NHA DAU TU' NAM 
Gltr TiX 5% TRO LEN CO PHIEU/CHU'NG CHI QU BONG 

(Ban hành kern theo Thông tu so 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nárn 2020 cüa B5 
trw&ng Bó Tài chInh) 

NGUYEN HONG HIEP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Bôc 1p - Tir do - Hinh phüc 

   

      

S: 210714/BC Ha N5i, ngày 14 tháng 07 näm 2021 

BAO CÁO 
V thay &i sr hfru cüa c dông krn, nhà du tu nàm gifr tir 5% tr& len c phiu/ 

chfrng chi qu dóng 

KInh gri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nuàc; 
- Sâ Giao dch Chirng khoán Ha Ni; 
- Cong ty Co phân Vn tãi KhI và Hóa chat Vit Nam. 

1. Thông tin v cá nhânIti chüc du ti.r: 
A A 

- Ho va ten ca than/Ten to chiic dau tu: Nguyen Hong Hiçp 

- Quc tjch: Vit Nam 

- S CMND: 001073000053, ngày cp: 16/09/2013, noi cp: Cyc cänh sat BKQL Cir trü 
và DLQG v dan dr 

- Da chi lien h: S 68 Nguyn Du, tôa nhà Vietcombank, phiro'ng Nguyn Du, qun Hai 
Ba Trtrng, thành phô Ha Ni 

- Din thoai: 0913502506 - Fax Emai1 Website  

2. Nguii có lien quan cUa cá than (dang nm giü cUng loai c phi&ilchirng chi qu): Không 

- H9 va ten cá nhân/Tên to chirc CO lien quan: 

- Quc tjch: 

- S CMND, H chiu, Thô can cuâc (d6i vOi cá nhân) hoc s Gi.y chirng nhn dang k3 
doanh nghip, Giây phép hoat dng hoac giây t1 pháp 1 tumg dwmg (dôi vài to chüc), ngày 
cap, ncii cap: 

- Chirc vii hin nay tti cong ty dai  chüng/công ty quãn 1 qu (nu có): 

- Mi quan h vi cá nhân/t chirc du tu: 

3. Ten c phiu: Cong ty C phn Vn tãi khi và Hóa chat Vit Nam, ma chirng khoán s 
hftu: PCI 

4. Các tài khoãn giao djch có chimg khoán nêu tii miic 3: 026C008118 Tai  cong ty chirng 
khoán: COng ty Ci phn Chfrng khoán NHTMCP Vit Nam Thjnh Vtrçng 

5. S luqng, t' 1 c phiu näm gitt truâc khi thirc hin giao djch: 5.069.600 c phiu tung 
chro'ng t l 22,04% 



6. S krcmg c phiu dä muaInhn chuyn nhucmg (lam ) 1ç1  so' hiu cO thay ddi qua ngwöng 
mQtphan tram (1%,): 454.700 cô phiu 

7. S lixcing, t' 1 c phiu nm gitt sau khi thirc hin giao djch: 5.524.300 c phiu two'ng 
dirong t5' 1 24,02% 

8. S hrçing, t 1 e phiu ma ngtri có lien quan dang nm gii: Không 

9. S hxçing, t l e6 phiu cüng nguii có lien quan nm gii sau khi thixc hin giao djch: 

10. L do thay di si hüu: Do nhu cu du tir cá nhân 

11. Ngày giao djch lam thay di t l sâ hUu: ngày 14/07/202 1 

12. Các thay di quan trong khãc (nu có): 

CA NHAN BAO cA 
(Kj, ghi rö hQ tê Noi nhãn: 

-NhixkInhgiri; 
- Luu. 

NGUYEN HÔNG HIP 
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