
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG Độc lậ _ Tự do _ Hạnh phúc

VIỆT NAM

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM 
GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIÉU/CHƯNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

1. Thông tin về Tổ chức đầu tư:
- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. 

Quốc tịch: Việt Nam.
- Số GPĐKDN: 50/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 26/10/2010.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng 

khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3938.8855 Fax: 024.3938.8500 Email: capital@vietinbankcapital.vn.
2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ): Không có.
3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: cổ  phiếu Công ty cổ  phần Chế tạo Bơm Hải Dương/ CTB.
4. Số tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: BIDB500046 tại: BIDV- CN Hà Thành
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.360.000 cổ phần; tương ứng tỷ lệ 

24,56% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
6. Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 2.610.000 cổ phiếu.
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 750.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 

5,00% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ SỞ hữu: 02/11/2021
9. Lý do thay đổi sở hữu: chuyển trả cổ phiếu cho Nhà đầu tư ủy thác.
10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 0 cổ phiếu; tương ứng tỷ lệ 0,00% 

lượng cổ phiếu đang lưu hành.
11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan đang nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phiếu; tương 

ứng tỷ lệ 0,00% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

SỐ: i ị  /BC-QLQ-QLTS Hà Nội, ngày í  thảng 11 năm 2021

Kính gửi: - ủy  ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Công ty Cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ NGÂN

Nơi nhận:
- Như kính gừi;

- Lưu TCHC, QLTS

mailto:capital@vietinbankcapital.vn

