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BÁO CÁO
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

SÔNG VĂN ĐÊN
soi.zfZ*.*.........*

gửi: - ủy ban Chửng 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: Nguyễn Hoàng Việt
- Quốc tịch: Việt Nam
-SỐCCCD: 001200014738

- Địa chỉ liên hệ: TDP Văn Trì 1, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

-Điệnthoại: 0384846791 Email: vieth.nguyen2505@gmail.com
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực 
hiện giao dịch

- Họ và tên người nội bộ:
- Quốc tịch:
-Số CMND:
- Địa chỉ thường trú:

Nguyễn Trọng Nam
Việt Nam
001059004070
TDP Văn Trì 1, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0904 156 952
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Tổng giám đốc, ủy viên HĐQT Công ty

- 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: 373.898 CP; tỷ lệ 2,73%

3. Mã chứng khoán giao dịch: CTB
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu: 021C266647 tại Công ty CP chứng khoán VNDIRECT

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

6. Số lượng cổ đăng ký mua

- Loại giao dịch đăng ký: Mua
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 250.000 CP

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua
- Số lượng cồ phiếu đã giao dịch: 250.000 CP
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8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 
250.000 CP, ty lệ 1,83%

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận

11. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 03/03/2022 đến ngày 18/03/2022.

Hà Nội, ngày 23 thảng 3 năm 2022
CÁ NHÂN BÁO CÁO

Nguyễn Hoàng Việt

Nơi nhận:
- Như Kính gửi.
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