
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2019 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ 

LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Công ty Cổ phần Elmich 

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

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: Đỗ Thành Trung 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi 

cấp: Số CMND: 013240492, ngày cấp: 14/1/2010, nơi cấp: CA Hà Nội 

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  

- Điện thoại: ……………..... Fax: ………….... Email: …………... Website: ………..... 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công 

ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có:………… 

và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại 

chúng, công ty quản lý quỹ: ……………..(nêu rõ lý do) *: 

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không 

còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản 

lý quỹ. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá 

nhân/tổ chức 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/quỹ đại chúng): 

2.1. Họ và tên người nội bộ: Ông Đỗ Hùng Sơn 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: N1262766 

- Địa chỉ thường trú: Khoái Châu, Hưng Yên 

- Điện thoại liên hệ:  Fax:  Email: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng 

ký giao: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Anh trai 



- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 2.200.000 cổ 

phiếu, tỷ lệ 5% 

2.2. Họ và tên người nội bộ: Ông Đỗ Xuân Hiếu 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 145203620 

- Địa chỉ thường trú: Khoái Châu, Hưng Yên 

- Điện thoại liên hệ:  Fax:  Email: 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng 

ký giao: Thành viên HĐQT 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Thành viên HĐQT 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Em trai 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 2.200.000 cổ 

phiếu, tỷ lệ 5% 

3. Mã chứng khoán giao dịch: EIG 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 036C004211 tại Công ty cổ 

phần chứng khoán Alpha 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.359.400 cổ 

phiếu, tỷ lệ 57,64% vốn điều lệ 

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán: 12.000.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (bán): 11.793.430 cổ phiếu 

Lý do không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đăng ký: Do chưa thỏa thuận được 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.565.970 cổ 

phiếu, tỷ lệ 30,83% 

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận 

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 19/7/2019  

  CÁ NHÂN BÁO CÁO  

 

 

 

 

 

Đỗ Thành Trung 

  

 

 


