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

Hải Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2022,

BÁO CÁO
Ket quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

ih gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch
- Họ và tên cá nhân: Đoàn Thị Lan Phương
- Quốc tịch.- Việt Nam
- Số CMND: 001181000327. Ngày cấp 01/02/2013. Nơi cấp: Cục cs QLHC về TTXH
- Địa chỉ liên hệ: số 2, đường Ngô Quyền, Phường cẩm Thượng, TP. Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương
- Điện thoại: 02203844876. Email: phuongdtl@hapuma.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 
Hải Dương
2. Mã chứng khoán giao dịch: CTB
3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu CTB: 003C209435 tại Công ty cổ phần Chứng 
khoán SSI
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.000 cổ phiếu, tỷ lệ 
0,44%
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:
- Loại giao dịch đăng ký: mua
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:
- Loại giao dịch đã thực hiện: mua
- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 cổ phiếu
7. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 01 tỷ đồng
8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nẳm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 
dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,17%
9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
10. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04/01/2022.

Nơi nhận: CÁ NHÂN BÁO CÁO
- Như kính gửi.

Đoàn Thị Lan Phưong

mailto:phuongdtl@hapuma.com

