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BĂo cĂo KËT QUÂ GIAO DICH CÓ PHIËU COA NGUOI NOI BO vÂ
NGUOI CÓ LIŻN QUAN
(Ban hânh kčm theo Thông tir Sb 96/2020/TT-BTC ngây 16 thóng Il năm 2020 cia BO
trtrông BÔ Tâi ch[nh)

CÔNG TY CÓ PHÂN
CHCJĂGKHOĂN ALPHA
SÓ:

cONG HôA xÂ HOI CHO NGHîA VIĘT NAM
ĐÔclâp - TV do - Hąnh phóc
Hâ NÔi,ngây 26 thóngdO năm 2021

/2021/BC-APSC

BĂocĂo

Ket qui giao dich co phieu cia ngu•bicó liôn quan cia ngtrôi nÔibÔ
Kinh gi•i:

- ty ban Chń'ng khońn Nhâ
- Só Giao dich chó•ng khońn Hi NÔi;

- Công ty CÓphin VIMECO,
1. Thông tin vô câ nhân/tô ch(rc thuc hięn giao dich:
- Tën tô ch(rc: côNG TY CÓ PHÂN CHONG KHOĂN ALPHA (APSC)
- Giây phćp thânh lâp vâ hoąt dÔng só 44/UBCK-GPHĐKD do Uj ban Chirng khoăn
Nhâ nuóc câp ngây 28/12/2006

- Đia chi tru só chinh: Tâng 7, Tôa nhă Detech Tower II, SÓ 107 Nguyën Phong Sic,

phubng Dich Vong Hâu, quân Câu Giây, TP. Hă NÔi

- Điën thoai: 024.39334666

Fax: 024.39334668

- Email CBTT: thotm@apsc.vn

Website: https://apsc.vn

- Môi quan hę vói Công ty Cô phân VIMECO: lă ngubi có liën quan cła nguči nÔi bÔ.
2. Thông tin vô ngubi nÔi bÔ cła công ty dąi chóng/quy dąi chńng lâ ngubi có liën quan
cła că nhân/to chtc thvc hięn giao dich (dôi vói trubng hqp ngubi thvc hięn giao dich
lâ ngubi có liën quan cła ngubi nÔi bÔ cła công ty dąi chńng/quy dąi chóng):
- HO vă ten ngubi nÔi bÔ: NguyČn Hoăng Nam

- Quôc tich: Vięt Nam
- SÓ CMND:
- Đia chi thubng tró:

- Đięn thoąi liôn hę:

Email:

- Chi'rcvu tąi công ty dąi chóng tąi ngăy tô chtc neu tąi muc I dăng
viôn Ban Kiëm soăt.

giao dich: Thânh

- Chirc vu hięn nay tąi công ty dąi chóng: Thânh viën Ban Kiem soăt.
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- Môi quan hê giùa tô chtc thvc hiên giao dich v6i ngtrèi nêi bO:Nguròi nOibê là Chû
tich HDQT kiêm Tông Giâm dôc cùa tô ch(rc thvc hiên giao dich.
- Sô Itrqng, ty lê co phiêu mà ngtrbi nOi bê dang nâm giù (néu c6): 0 cd Phan.
3. Mâ cht'rng khoân giao dich: VMC
4. Cic tài khoàn giao dich cé cd phiéu nêu tai muc 3: 036P000001 tai Công ty Cd phân
Chtng khoân Alpha.
5. Sô lurqng, ty lè co phiêu nim git trur6ckhi thvc hiên giao dich: 0 cô phan
6.

lurqngcô phiéu dàng ky mua: 900.000 cd phàn

- Loai giao dich dâng kY: Mua
- Sô luqng cô phiéu dàng k}' giao dich: 900.000 cô phàn.

7. Sô lurqng co phiêu da giao dich:

- Loai giao dich dâ thlrc hiên: Mua
- Sô luqng co phiêu da giao dich: 734.000 cô phiéu
8. Giâ tri da giao dich (tinh theO menh giâ): 7.340.000.000 dòng
9. Sô lurqng,ty lè cô phiêu nâm giü sau khi thvc hiên giao dich cùa nguòi thlrc hiên giao
dich: 734.000 cô phiéu, turong (rng Véi 3,67%.
Sô lurqng,ty lè cd phiêu nàm giü sau khi thvc hiên giao dich cùa ngtròi thyc hiên giao
dich và nguòi cô liên quan: 734.000 cô phiêu, tucng (rng Véi 3,67%.
11. Phurcng thtc giao dich: Giao dich thòa thuân.
12. Thòi gian thlrc hiên giao dich: Ngày 26/10/2021
13. LY do không hoàn tât giao dich (trurònghqp không thvc hiên hêt sô lurqng dâng kY):
Giâ thi trurèng tâng nên không giao dich dû sé luqng nhtr dàng 1<9.

NŒinh@n:
- Nhtr trên;
- Luru: CBTT, HC, BT.
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