
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tu do - Hanh phüc 

Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 nam 2022 

BAO cAO 

Ye ngãy tr& thãnh cô dông Ion nm giü tfr 5% trô' len cô phiu 

KInh gri: - Uy ban Chüng khoán Nhà Nxâc; 
- So Giao djch Chirng khoán Ha Ni 
- Cong Ty Co Phãn May Nhà Be; 

1. Thông tin v Ca than: 

- Hovàtêncánhân: LA VAN TOT 

- Quc tjch: Vit Nam 

- S6 CCCD: 075078000118 Ngày cp: 03/03/2022 Noi cap: Cyc Cãnh Sat 

- Dja cM lien h: 02 Ni Khu M Phü 3A KP6, Tan Phü, Qun 7, TPHCM 

- Din thoai: 0918630999 

2. NgrOi có lien quan cüa cá nhãn/t chirc du tin Không 

3. Ten c phiuIching chi qu5/ma chirng khoán sO hItu: MNB 

4. Các tui khoan giao djch có chüng khoán nêu ti miic 3: 006C630999 ti ACBS 

5. S6 lucmg, t' 1 c phMu tnlOc khi thirc hin giao djch: 102.400 c phiêu (t 1 0.56%) 

6. S6 krçmg c phiu dä muati ngày lam thay di t 1 sO hu và trO thánh ci dông iOn sO htiu 
tr 5% cO phiêu: 1.098.500 cô phiu 

7. S6 hiçmg, t 1 c phiu n.m giü sau khi thrc hin giao djch: 1.200.900 c phiu (t l 
6.59%) 

8. Ngày thrc hin giao djch lam thay di t' 1 sO hthi vâ trO thành c dông iOn ntm gi tir 5%: 
07.10.2022 

9. S hrcmg, t) 1 c phiu/chüng chi qu5' nguOi Co lien quan dang nm giii: Không có 

10. s6 1uçm, t' 1 c phiuJchOng chi qu cüng nguOi có lien quan nm girt sau khi giao djch: 
1.200.900 co phiu (t l 6.59%) 

cA NHAN/TO CHI:JC BAO CÁO! NGU'OI DUQC 
UY QUYEN CONG BO THÔNG TIN 

(Kj, ghi rö hQ ten, dOng dOu - nu c4) 
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