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

 

Hải phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
- Công ty CP Tập đoàn HAPACO 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Vũ Xuân Thịnh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 031168013 cấp ngày 11/7/2012, tại Công an TP. Hải Phòng 

- Địa chỉ liên hệ: Số 01/274 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

- Điện thoại: 0903415254 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc  

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

dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty 

đại chúng): Không 

3. Mã chứng khoán giao dịch: HAP 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 012C002868 tại Công ty CP Chứng khoán Hải 
Phòng 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.845.330 CP = 3,32%  

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 544.217 CP (Năm trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm mười 

bẩy cổ phiếu) 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 544.217 CP (Năm trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm mười 

bẩy cổ phiếu) 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 5.442.170.000 VNĐ (Năm tỷ bốn trăm bốn mươi hai 

triệu một trăm bẩy mươi nghìn đồng) 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.389.547 CP = 4,30% 

10. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 04&05/02/2021  

 

 

 CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

  
 
 
 
 

  VŨ XUÂN THỊNH 


