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BÁO CÁO VỀ THAY ĐÔI SỜHỮU cỦA CÔ ĐỘNG LỚN, NHÀ ĐÀU TƯ NÁM ĜUT 5%-TRỞ ŁÊN-.eeensssee
CỎ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR
MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

(Ban hành kêm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom -Happiness

SHIH, KUAN-TUNG

Số:....JBC-..
No: ....JBC-....

.., ngày/9tháng09năm022
month... day..... year...

BÁO CÁo (bổ sung)
về thay đổi sờ hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tu nắm giữ từ 5% trờ lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ

đóng
REPORT ON OWNERSHIP CHANGES OF MAJOR SHAREHOLDERS/INVESTORS HOLDING 5% OR

MORE OF SHARES/CLOSE-ENDED FUND CERTIFICATES

Kinh gửi:
- Üy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

To:
- The State Securities Commission
- Hanoi StockExchange
- Lam Dong Investment & Hydraulic Construction JSC

1. Thông tin về cả nhân/tỗ chức đầu tưllnformation on individualinvestor

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư/Name of individual/orgamsation Shih, Kuan -Tung

- Quốc tịch/Nationality: Taiwan

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Giáy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tỗ chức), ngày cấp, nơi
cåp/Number of ID card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate,
Operation License or equivalent legal document (in case of an organisation), date of issue, place of issue:
214859556, 13/02/2007, Taiwan

- Địa chỉ liên hệ/Dịa chỉ trụ sở chính/Contact address/address of head office: No.81 Alley 16.
Lane 407, Jhangsi Rd.Annancyu Town Ship, Tinan City 709, Taiwan.

Điện thoại: 0916055103 Fax:. Email: 279281anna@gmail.com Website:

2. Người có liên quan của cá nhânltỏ chức đầu tư (đang nấm giữ cùng loại cỏ phiếulchứng chi
quğyAfiliated person of individualorganisation (currently holding the same types of sharesfund
certificates):
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-Hovàtêncánhân/Têntồchứccóliênquan/Full name of affiliated individual/organisation:
-Quốctịch/Nationality:
-Số CMND, Hộchiểu, Thėcăncuóc (đốivớicánhân) hoặcsốGiấychứngnhậndặngkýdoanhnghiệp,

Giấyphéphoatđộnghoặcgiáytờpháplýtuongđương (đốivóitỗchức), ngàycấp, nơicấp/Number of ID
card/Passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License
or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue:

-Chứcvụhiệnnay tạicông ty đạichúng/công ty quanlýquỹ (nếucó)/ Current position in the public
companyfund management company (if any):

-Mốiquanhệvớicánhân/tổchứcđầutu/Relationship with the individualorganízation:

3. Têncổphiếu/chứngchiquỹ/mãchứngkhoánsòhữu/Name of shares/fund certificates/ code of
securitiesowned:Công ty CổphầnĐầutuvàXâydựngThủylợi Lâm Đông, LHC

4. Các tàikhoảngiaodichcóchứngkhoánnêutạimục3/Trading accounts with shares at above-
mentioned 3 point:Tạicông ty chứngkhoán/in the securities company:FENFIA2860, Công ty
chứngkhoán Sacombank-SBS

5. Sốlượng, tỷlệcophiếul nẩmgiữtruóckhithychiệngiaodjch/Number, ownership percentage of
shares/und certiicates held before the transaction:1,010,200côphiểu (14.03%)

6
Sólưgngcồphiếudāmua/bánlchuyễnnhượng/nhậnchuyềnnhượng/hoánđồi(làmtjlệsòờhữucóthayđồi
ngưỡngmộtphầntrăm (1 %)/ Number of shares bought/sold/transferredreceived the transfer/swaped
(making the ownership percentage change over the thresholdof one percent (19%):18,100cóphiêu.

qua

7. Sốlượng, tỷlệcỗphiểunắmgiữsaukhithựchiệngiaodich/Number, ownership percentage of

8. Sốlượng, tỷlệcổphiếumàngườicóliênquanđangnắmgiữ/Number and ownership percentage of

9. Sốlượng, tỷlệcổphiếucùngngườicóliênquannắmgiữsaukhithychiệngiaodjch/Number, ownership

10. Lýdo thayđoisòhữu/Reasons for ownershjp change:Báncõphiểu

shares/close-ended fundcertificatesheldafterthe transaction:992, 100Cốphiếu (13.78%)

shares currently held by the affiliated person:

percentageofsharescertificateshedaffiliatedpersonsafterthetransaction:992,100cổphiêć(A3.78 )

11. Ngàygiaodichlåmthayđoitjlėsờhūu/ Trading day changes the ownership
percentage:19/01/2022

12. Các thayđồiquantrongkhác (nếucó/Other significant changes (if any):côngbốthông tin bổ
sung do trướcđóhiềusaiquyđinhvề CBTT vàsauđóchưabỗ sung được CBTT do phongtoảvidjch covid 19

Noinhận:
Recipients:

CẢ NHÂNTO CHỨC BÁO CÁOI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BÔ THÔNG TIN

REPORTING ORGANISATIONINDIVIDUAL/PERSONS-.... .

- Lưu: VT, ..
-Archived:..

AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION
(Ký, ghirõhọtên, đóngdấu - nếucó)

(Signature, full name and seal - if any)
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