
Mau CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của 

TGĐ SGDCK TPHCM ve Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
Công ty CP Chứng khoán CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đệ Nhất Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Ngày 05 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN 
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

(có thể sử dụng để công bổ thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - ủy  ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
Mã chứng khoán:
Địa chỉ trụ sở chính: số 09 Hoàng V Thụ, Khu Đô thị Chánh Nghĩa, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 
Điện thoại: 0650 3832614 
Fax: 065Ò 3832616
Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thị Mai
Địa chỉ: 2/108 Khu phố Bình Thuận 1, Phường thuận Giao, Thị xã Thuận An, TP Bình Dương
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913660896
Fax:
Loại thông tin công bố Q 24 gicũ 72 giờO bất thườn£] theo yêu cầu ũ  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):
7 *? '  7 X y  \

- Thông báo chuyên nhượng cô phân làm thay đôi quyên sở hữu cô phân chiêm từ 50% vôn điêu lệ 
của công ty FSC như sau:

Diễn giải Ten co đong Số lượng nắm gỉữ 
trước chuyển nhượng

SỐ lượng nắm gỉữ sau 
chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng Ông: Lê Minh Tâm 16.581.900 CPFSC 
(Chiếm 55,26%)

0 CP (0%)

Bên nhận chuyển 
nhượng

Yuanta Securities Asia 
Financial Sevices

13.403.600 CP FSC 
(Chiếm 44,68%)

15.227.922 CP FSC 
(Chiếm 50,76%)

Bên nhận chuyển 
nhượng

Yuanta Securities 
Hongkong

0 CP FSC 
(Chiếm 0%)

14.757.578 CP FSC 
(Chiếm 49,19%)

-Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người có liên quan: Ông Lê Minh Tâm



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2017 tại 
đường dẫn của công ty:

https://www.fsc.com.vn/fscportal/pages/aboutus.do?pagecode=AboutUs Org

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nội dung thông tin cần công bố và 
các tài liệu có liên quan

Người đại dỉện theo pháp luật/ 
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Kỷ t ê r y ^ Ị ^ h ọ  tên, chức vụf đóng dấu)

https://www.fsc.com.vn/fscportal/pages/aboutus.do?pagecode=AboutUs

