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THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh 
- Công ty Cổ phần 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Cổ đông thường 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng: 

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

- Quốc tịch: Việt nam 

- Số CMND:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: 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 cổ phiếu HCM mà người nội bộ đang nắm giữ: 300.000 cổ phiếu 

3. Mã chứng khoán giao dịch: HCM 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 481.672 cổ phiếu, tương ứng 
0,37% vốn điều lệ  

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 381.672 cổ phiếu, 
tương ứng 0,29% vốn điều lệ  

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 02/06/2017 đến ngày 29/06/2017  


