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

                                                          Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2019 
 

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán; 
- Công ty Cổ phần Hóa An (mã CK: DHA). 

 
1. Thông tin về tổ chức đầu tư: 

- Tên tổ chức đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã CK: C32) 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3700146225, đăng ký thay đổi lần thứ 10, 
ngày 08/08/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại:  0274 3759 446  Fax: 0274 3755 605   

Email: cic32bd@gmail.com  Website: www.cic32.com.vn 

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Không 

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Hóa An - Mã CK: DHA 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3:  004CA11069  Công ty CP 
Chứng Khoán Yuanta Việt Nam. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.346.260 cổ phiếu, 
chiếm tỷ lệ: 8,94% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DHA. Ngày 22/01/2019 DHA mua lại 
cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nên thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, do đó tỷ lệ sở hữu tại 
DHA tăng lên là 9,14%. 

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 645.290 cổ phiếu (tương đương với tỷ lệ 4,38%). 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.991.550 cổ phiếu, 
chiếm tỷ lệ: 13,52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DHA. 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 
1.991.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 13,52% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của DHA. 

10. Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu. 

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 04/03/2019 

12. Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): Không có 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

ĐÃ KÝ 

 

Võ Văn Lãnh 

 


