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

--------------- 
Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020 

 
BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, 
NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
- Công ty Cổ phần MHC 

 
1. Thông tin về cá nhân 
- Tên tổ chức đầu tư: Dương Thị Hồng Anh 
- Thẻ căn cước công dân số:   
      
2. Người có liên quan đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu:  
Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và truyền thông Marina 
3. Mã chứng khoán sở hữu: MHC 
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.260.139 cổ 
phiếu (tương đương 3.04% số lượng cổ phiếu lưu hành) 
6. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cùng người liên quan trước khi thực hiện giao dịch: 
2.760.139 cổ phiếu ( tương đương 6.67% số lượng cổ phiếu lưu hành) 
7. Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 
900.000 cổ phiếu 
 
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 360.139 cổ phiếu 
(tương đương 0.87% số lượng cổ phiếu lưu hành) 
9. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 
ngày 03/09/2020 



10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 1.500.000 cổ phiếu 
(tương đương 3.62% số lượng cổ phiếu lưu hành) 
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 
1.860.139 cổ phiếu (tương đương 4.49% số lượng cổ phiếu lưu hành). 
 
 
 


