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BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  
CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:  

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cộng Hưởng 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Số Giấy CNĐKDN:  

- Địa chỉ trụ sở chính:  

- Điện thoại:      Fax:  

2. Thông tin về người nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) là người có liên quan 

của tổ chức thực hiện giao dịch:  

- Họ và tên người nội bộ: Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:                    Email:  

- Chức vụ hiện nay tại Công ty HSC : Thành viên Hội đồng quản trị 

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
phần Cộng Hưởng  

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 360.000 cổ phiếu tương ứng 0,28% vốn điều lệ 

3. Mã chứng khoán giao dịch: HCM  

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 451.672 cổ phiếu, tương ứng 0,35% vốn điều 
lệ 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã mua: 30.000 cổ phiếu 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 481.672 cổ phiếu, tương ứng 0,38% vốn điều lệ 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

 

 

 

Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC) 
TRỤ SỞ CHÍNH 
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, 
P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
T: (+84 8) 3823 3299          F: (+84 8) 3823 3301 
E: info@hsc.com.vn            W: www.hsc.com.vn 

Số : 01/2016/CBTT-HSC TP, Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016 
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10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 04/12/2015 đến hết ngày 31/12/2015 

11. Lý do chưa mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do giá cổ phiếu chưa phù hợp 

 

 


