TONG CÔNG TY ÅU

CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VIÆT
Doc l-p -Ty do Hanh phúc

VA KINH DOANH VÓN NHÀTU
NUPC

NAM

-

2021
Hà Noi, ngày 17 tháng 9 nm

S6:124 DTKDV-Ts
BÁO CÁOD

Ve ngày tro thành cô ông, nhà àu

tr nam giï

tër 5% trö lên cô phiêu

Kinh gëi:

- Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc;
- So Giao dich Chúng khoán;
- Tông công ty Hàng không ViÇt Nam - CTCP

1. Thông tin vê tó chúc âu tur:
- Tên to chéc âu

tu: Tong công ty âu

- So Giay chéng nh-n dng

tu và Kinh doanh vôn nhà nuóc.

ký doanh nghiÇp: 0101992921. Ngày câp lân

Noi câp: Sö Kê ho¡ch
dâu: 09/7/2010, dngký thay ôi lân thé6 ngày 13/5/2019.

Dâu tu Thành phô Hà NÙi.

Dja chi try sß chính:

117

uong

Trân

Duy Hung, PhuÝmg

Trung Hóa,

Quan Câu Giáy, Thành phô Hà NÙi.

Dien thogi:

(84)02438240703;

Fax:

(84)02462780136;

Email:

admin@scic.com.vn; Website: scic.vn.

2. Nguoi có liên quan tô chúc âu tur (dang nm git cùng lo¡i cô phiêu):
- Tên to chéc có liên quan: Uy ban Quån lý vôn nhà nuóc t¡i doanh nghiÇp

(Üy ban).
- Uy ban duoc thành l-p theo NghË quyêt sô 09/NQ-CP ngày 03/02/2018

cua Chính phù;
- Môi quan hÇ vói tô chéc âu tu: Co quan ¡i

diÇn chù sß hûu t¡i SCIC;

- Ty le sohïu chéng khoán: 55,11%.

3. Tên

co phiéu sß hïu: Cô phiêu Tóng công ty Hàng không ViÇt

Nam

-

CTCP.

giao djch có chúng khoán nêu tai måc 3: không có.
Sô luong, tý lÇ cô phiêu nm giü truóc khi thåc hiÇn giao dËch:

4. Các tài kho£n
5.

0

cô

phieu.
so hïu và tro thành
6. Sô lugng cô phiêu ã mua t¡i ngày làm thayôi tý lÇ
co ông lón sß hïu të 5% cô phiêu: 689.488.080 co phiêu.
689.488.080
7. Sô
lÇ cô phiêu nm giï sau khi thyc hiÇn giao dËch:

luong, tý

co phieu, tý lÇ nm giï tói thiÃu 31,08%.
cô
8. Ngày thuc hiÇn giao dËch làm thay Ñi tý lÇ sß hïu và trÝ thành ông

lón: 13/9/2021.

9. Só lugng, tý le cô phiÃu'chúng chi quý nguoi có liên quan dang nm giîi:

không có.
10. Só lugng, tý lÇ co phi¿a cùng ngudi có liên quan nm

dËch: 1.911.856.371 cô phiêu, tý lÇ
Noi nhân:
- Nhu trên;
-

-

HÐTV (ê b/c);
TGÐ (é b/c);

- Luru: VT, ÐTS.

nm

giï sau khi giao

git 86,19702
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