
PHỤ LỤC SÓ 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn

công bố thông tin ưên thị trường chứng khoản)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngàyịo tháng 05 năm 2019.

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỐ PHIẾƯ/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CỦA 
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI B ộ CỦA QUỸ ĐẠI CHỦNG VÀ NGƯỜI c ò  LIÊN

QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tồng công ty Viglacera - CTCP

1. Thông tin về cá nhân:
- Họ và tên cá nhân: Ngô Trọng Toán
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 012.886.345 - Ngày cấp: 06/03/2014 - Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội
- Điện thoại: 0913.000.212 Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỳ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công 
ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Ke toán trưởng, Phó giám đốc Ban Tài chính kế toán Tồng công 
ty Viglacera - CTCP
2. Thông tin vê người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá 
nhân/tô chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên 
quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng):
- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
- Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên hệ: Fax: Email:
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tồ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỳ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):
3. Mã chứng khoán giao dịch: VGC
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 003C116963 tại Công ty cổ 
phần chứng khoán SSI



5. Số lượng, tỷ lệ cố phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.000 CP
6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 100.000 CP
7. Số lượng, tỷ lệ cồ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72.000
8. Mục đích thực hiện giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
9. Phưong thức giao dịch: khóp lệnh hoặc thỏa thuận.
10. Thời gian thực hiện giao dịch: 16/05/2019 đến ngày 16/06/2019

CÁ NHÂN BÁO CÁO

Ngô Trọng Toán


