
 

ÔNG PHẠM QUỐC CHÍ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _________________________________ 

V/v giải trình không CBTT 

khi thực hiện giao dịch 

Đồng Nai, ngày 17 tháng 9  năm 2014 

 

 

  Kính gửi:                          - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

                         - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; 

                         - Công ty CP Sonadezi Long Thành. 

 
- Tên cá nhân: PHẠM QUỐC CHÍ 

- Hiện đang là Thành viên HĐQT công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành.  

- Mã chứng khoán: SZL 

- Số CMND: 271116879  Ngày cấp: 05/7/2005        Nơi cấp: Công an Đồng Nai 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ : 141A Cách Mạng Tháng Tám, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai 

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi giao dịch là 126.410 CP.  
 

Vào ngày 8/9/2014, Tôi đã thực hiện giao dịch bán cổ phần SZL với số lượng là 

1.410 CP. Số lượng cổ phiếu còn lại hiện tôi đang nắm giữ là 125.000 CP. Khối lượng 

giao dịch rất nhỏ, mục đích giao dịch chỉ nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân mà không ảnh 

hưởng tới giá cổ phiếu hay quyền lợi của các cổ đông khác. 

Lý do không công bố thông tin và báo cáo giao dịch: Là do không thường xuyên 

giao dịch cổ phiếu SZL nên không nắm rõ các quy định về công bố thông tin của người 

có liên quan của cổ đông nội bộ theo thông tư 52 và đã sơ suất khi giao dịch cổ phiếu 

SZL mà không thực hiện công bố thông tin. 

Tôi xin được giải trình nội dung như trên. Đồng thời, Tôi sẽ nghiêm túc rút kinh 

nghiệm và cam kết tuân thủ theo đúng quy định về công bố thông tin và báo cáo giao 

dịch khi thực hiện các giao dịch liên quan sau này. 

Xin cám ơn và trân trọng kính chào. 

 Người giải trình 

 

Phạm Quốc Chí 

    

      


