
PHỤ LỤC SỐ 10
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỬNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ

LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 cùa Bộ Tài chính 

hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoản)

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

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỖ PHIÉU 
CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - ủy  ban Chứng khoán Nhà nưức
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty CP Chế tạo Bom Hải Dưong

CÔNG VĂN ĐẾN
SO:.  •  ................................ .........

Naàv:M./Jjũ./20/y..

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tùng

- Quốc tịch: Việt Nam

-SỐCMND: 001089015012 do Cục cảnh sát cấp ngày: 17/02/2017

- Địa chỉ liên hệ: số 2 Cổng Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-Điện thoại: 0901757089 Email: tungnl689@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty
đại chúng, công ty quản lý quỹ: Không

2. Thông tin về ngưòi nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện 
giao dịch (đối với trưòng hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ 
của công ty đại chúng)

- Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Trọng Tiếu

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 010414290 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/08/2003

- Địa chỉ thường trú: số 2 cổng Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0983302626 Email: ngtrongtieu@gmail.com

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị
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- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con trai

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 135.000 CP

3. Mã chứng khoán giao dịch: CTB

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 tại công ty chứng khoán:

003C209381 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán SSI

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu; tỷ lệ 0%

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phiếu; tỷ lệ 1,74%

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng tiền nhàn rỗi của cá nhân

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từngày 26/10/2018 đến ngày 25/11/2018.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018 
CÁ NHÂN THỰC HIẸN GIAO DỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên)
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