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BÂO CAO
Kêt quâ giao djeh quyên mua cô phiêu cüa ngirôï nôi bô và ngu’ô’i cô liên quan cüa ngirôi nôi bô

Kînh gtri: - Üy ban Chong khoân Nhà noôc;
- Sa Giao dich chüng khoân Hà Nôi;
- CTCP Dâu tir IDJ Viêt Nam

1. Thông tin vê tô choc thirc hiên giao djeh:

- Tên tô choc: Công ty cô phân Tâp doàn Apec Group

- Quôc tich: Viêt Nam

- Giây chong nhân dàng kÿ doanh nghiêp: 0108072810 dâng kÿ lân dâu ngày: 24/11/2017, 
dàng kÿ thay dôi lân 3 ngày 07/08/2020 Noi câp Sô KHDT Tp.Hà Nôi

- Dja chî tru sô chinh: Tâng 3, Tôa nhà TTTM Grand Plaza, Sô 117 Trân Duy Hong, Phoông 
Trung Hôa, Quân Câu Giây, Hà Nôi

- Bien thoai:. 02435730200 Fax: 02435771966 Email:.................... Website:...............

- Choc vu hiên nay tai công ty dai chüng, công ty quân lÿ quÿ (nêu cô) hoàc moi quan hê vôi 
công ty dai chüng, công ty quân lÿ quÿ: Không cô

- Choc vu tai công ty dai chüng, công ty quàn lÿ quÿ tai ngày dâng kÿ giao djeh: Không cô

2. Thông tin vê nguôi nôi bô cüa công ty dai chüng là ngoôi cô liên quan cüa câ nhân/tô choc 
thirc hiên giao djeh:

- Ho và tên ngoôi nôi bô: Han Kong Khanh

- Quôc tjch;Viêt Nam

- Thé càn cuôc: 001075003668 Ngày câp: 03/07/2017 Noi câp: Cuc CS BKQL co trü và BLQG 
vê dân co

- Bja chi thuông trü: IB Bùi Ngoc Buong, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trung, Tp.Hà Nôi

- Bien thoai liên h ê : ....... F ax :.......... Em ail:...........................

- Choc vu tai công ty dai chüng nêu tai mue 1 dàng kÿ giao dich: Chu tich HBQT

- Choc vu hiên nay tai công ty dai chüng: Chù tjch HBQT



- Moi quan hê giCra tô chirc thyc hiên giao djch voi nguoi nôi bô: Chu tjch HDQT

- Sô lirong, tÿ le cô phiéu mà nguài nôi bô dang nâm gin (néu cô): 0 co phiéu

- Ho và tên ngirài nôi bô: Nguyen Hoàng Lin h

- Quôc tjch: Viêt Nam

- Sô CMND: 011902495 Ngày câp 17/05/2011 Noi câp: CA Hà Nôi

- Diachi thiràngtrü: 17/131 Thâi Hà, HàNôi

- Diên thoai liên h ê : ....... F ax :.......... Em ail:...........................

- Chirc vu tai công ty dai chüng nêu tai mue 1 dâng kÿ giao : Thành viên HDQT

- Chürc vu hiên nay tai công ty dai chung: Thành viên HDQT

- Moi quan hê giua tô chirc thirc hiên giao djch voi ngirài nôi bô: Thành viên HDQT

- Sô lirong, tÿ le cô phiéu mà ngirài nôi bô dang nâm giCr (nêu cô): 0 cô phiéu

- Ho và tên nguài nôi bô: Pham Duy Hirng

- Quôc tjch:Viêt Nam

- Sô CMND: 011852449 Ngày câp: 22/02/2007 Noi câp: CA Hà Nôi

- Dia chi thuàng trü: 35 Bùi Ngoc Duong, HBT, Hà Nôi

- Diên thoai liên h ê : ....... F ax :..........Em ail:...........................

- Choc vu tai công ty dai chung nêu tai mue 1 dâng kÿ giao : Thành viên HDQT

- Choc vu hiên nay tai công ty dai chüng: Thành viên HDQT

- Moi quan hê giüa tô chüc thirc hiên giao djch vài ngirài nôi bô: Thành viên HDQT

- Sô lirong, tÿ lê cô phiéu mà ngirài nôi bô dang nâm giCr (nêu cô): 0 cô phiéu

3. Ma chung khoân giao djch: IDJ

4. Câc tài khoàn giao dich cô cô phiéu nêu tai mue 3: 030C016804 tai Côngty Chüng khoân: Công 
ty Cô phân Chüng khoân Châu A Thâi Binh Duong

5. So lirong, tÿ lê co phiéu nâm giCr truoc khi giao dich quyèn mua cô phiéu: 1.660.300 cô phiéu

6. Sô lirong trâi phiéu chuyên dôi truoc giao dich (trong truàng hop giao djch trâi phiéu chuyên 
dôi hoâc quyên mua trâi phiéu chuyên dôi): 0 trâi phiéu

7. Sô lirong quyên mua cô phiéu truoc giao djch: 1.660.300 quyên mua

8. Tÿ lê thuc hiên quyên mua: 1:1

9. Sô lirong quyên mua:

- Loai giao dich dâng kÿ thirc hiên: Mua

- Sô lirong quyên mua: 4.722.400 quyên mua

10. Sô lirong quyên mua dâ mua:

- Loai giao dich dâ thirc hiên:Mua

- Sô lirong quyên mua: 4.722.400 quyên mua



»  ♦.

11. Giâ trj dâ giao djch (tînh theo mênh giâ hoàc giâ phât hành: 47.224.000.000 dông

12. So lirgng cô phiéu dir kién nam giu sau khi thirc hiên quyên mua: 6.382.700 cô phiêu.

13. Phirong thirc giao dich: Thirc hiên quyên mua

14. Thài gian thirc hiên giao djch: tù 22/01/2021 dên ngày 03/02/2021

15. Ly do không hoàn tât giao djch. Không

Truàng hop bâo câo két quà giao dich chuyên nhirong quyên cân giri kèm tài lieu xâc nhân giâ 
tri. giao djch chuyên nhirçmg quyên.

Noinhân:
- Nhu- trên.
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