
Phi 1ic XIII 

(Ban hành kern theo Thông lit s 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 nàin 2020 cia Bó trtthng BO Tài chInh) 

MA! D!NH NHiT CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

So:  
Tp.HCM, ngày  /  tháng ..  /0....  näm 2022 

THÔNG BAO 

GIAO DICH cO PHIEU/ CHING Cm QUI CHUNG QUYEN cô BAO DAM CUA 
NG!Rn NQI BO VA NGUI CO LIEN QUAN CUA NGOI NQI BQ 

KIn Ii tri:  

Uy Ban Chu'ng Khoán Nhà Nu'óc; 
- S& Giao Djch Chtrng Khoán Ha Ni; 
- Cong Ty Co Phn Thüy Din Sfr Pan 2. 

1. Thông tin v cá nhân!t chi'rc thirc hin giao djch: 

- Ho và ten cá nhânlTên t chcrc: Mai Dinh NhAt 

- Quc tich: Viêt Nam 
- S CMND, H chiu, The can cirâc (d6i vó'i cá nhân) hoc s Giy ch(xng nhn dang k 

doanh nghip, GiAy phép hot dtng ho.c giây t? pháp 1 ti.rong dtrong (dôi vói to chrc): 
052086007135, ngày cap: 25/08/2022, ncxi cap: Civic Cành sat QLHC ye TTXH. 

- Dia chi lien h!Da chi tru sâ chInh: T 32, Khu ph 5, P. Lê Hng Phong, TP. Quy Nhcn, 
tinh BInh Djnh. 

- Diên thoai: 0985 986 025 Fax: 

Email: atmaidi.ree.energygmai1.com  Website: 

- Chirc v hin nay tai  cong ty dai  chUng, cong ty quán 1 qu (nêu có) hoc môi quan h vâi 
cong ty dai chüng, cong ty quán 1' qu: thành viên Hôi dông quãn trj Cong ty Co phân Thüy 
diên Sir Pan 2. 

2. Thông tin v ngui nt5i b cüa cong ty dai  chüng/qu  d?i  chüng là ngui CO lien quan cüa Ca 
nhânitô chic thirc hin giao djch (dôi vOi trung hqp ngiii thirc hin giao djch là ngiiOi cO lien 
quan ciia nguYi ni b cüa cong ty di chüng/qu di chüng): 

- HQ và ten ngi.râi ni b: 

- Quc tich: 
- So CMND, H chiu, The can cuâc; ngày cAp; nai cAp: 

- Da chi thuông tri: 

- Din thoai lien he: Fax: Email: 

- Chüc vi,i hin nay tai  cOng ty dti chUng, cong ty quãn l qu: 

- Mi quan h giUa cá nhân/t chirc th?c hin giao djch vOi ngix?i ni bt: 

- S liicng, t' lê c phiuIchirng chi qu/chrng quyn có bào dam ma nguäi nOi  bô dang nm 
giu (neu có): 

3. Ma chUng khoán giao dich: SP2 
Ma chtlrng khoán co sâ (d& vi chüng quyn cO bão dam): 

4. Các tài khoãn giao djch cO c phiu!chthig chi qu/chU'ng quyn có bão dam nêu ti miic 3: 

• 003C059669 ti Cong ty C phAn Chü'ng khoán SSi 



5. S6 li.rcmg, t 1 c phiu!chirng chi qu5VchCrng quy&n cO bão dam nm giU truâc khi thrc hin 
giao djch: 0 cô phiêu, 0%. 
S 1ucng, t 1 chirng khoán ca s& (neu tai miic 3) n.m gi truâc khi thirc hin chüng quyên có 
bão dam (*): 

6. S 1ugng c phiu/chUng chi qu/chüng quyn có bão dam dàng k muaIbán1cho/ducc 
cho/ting/dtxcrc tng/thüa kê/chuyên nhucng/ nhn chuyên nhuçTng/hoán dôi: 

- Loai giao djch däng k' (mualbánlcho/ducrc cho/tng/dircic tng/thra k/chuyên nhuçmg/ 
nhn chuyên nhuçng/hoán dôi): Mua 

— S luvng c phiu/chixng chI qu5/chüng quyn có bão dam dang k giao djch: 2.111.450 cô 
phiêu. 

7. Giá trj giao djch di,r kin (tInh theo mnh gia): 21.114.500.000 dng. 

Giá trj chrng quyn có bão darn (theo giá phát hành gn nht) giao dich dir kin (di vâi chi.irng 
quyên có báo dam): 

8. S hrcing, t 1 c phiu/chuxng chi qu/chirng quyn có bão d d,r kin nin gi sau khi th%rc 
hiên giao djch: 2.111.450 cô phiêu, 10,24%. 

9. Miic dIch thrc hiên giao djch: Mua c phiu 

10. Phixyng thirc giao dich: Mua c phiu chào ban theo phuang an chào ban cô phiéu riêng lé dã 
du?c Di hi dông cô dông cüa Cong ty Co phân Thüy din Sr Pan 2 thông qua ngày 
23/04/2022. 

11. Thii gian dii kin th%rc hin giao djch: tü ngày 19/10/2022 dn ngày 16/11/2022. 

(*) So' lwçrng, tj le ch&ng khoán co sà nm gffl' tQi ngày thông báo giao djch. 

CA NHAN/TO CHI5C BAO CAOINGIIOI rnfç5C UY 
QUYEN CONG BO THÔNG TIN 

(Kj, ghi rô ho ten, dóng dô'u - nê'u có,) 

Mai DInh Nht 
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