
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022 

  

BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương. 

  

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Hải Yến 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 001178003455 

Ngày cấp: 06/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

- Địa chỉ: 507 – C4 TT Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

- Điện thoại:  Fax:  Email:  

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ của Phó Tổng 

Giám đốc   

2. Mã chứng khoán giao dịch: SJF 

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 

- 005C490195 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.500 cổ phiếu 

(tương ứng 0,006%) 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký: 

- Loại giao dịch đăng ký: Bán 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 4.500 cổ phiếu 

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 

- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán 
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- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 4.500 cổ phiểu  

7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 45.000.000 đồng 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện 

giao dịch: 0 cổ phiếu (tương ứng 0%) 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận 

10. Thời gian thực hiện giao dịch: 29/10/2022 đến ngày 29/11/2022 

  

 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

BỐ THÔNG TIN 

 

                

 Nguyễn Thị Hải Yến  

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi 

- Lưu:VT,…. 

 

 


