
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________________ 

                                                                                   

                                                                                      Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2017 

 

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

ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 

 

1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: NGUYỄN THỊ THÚY NGA 

- Quốc tịch: Việt Nam  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có):  

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: Nguyễn Trọng Trãi 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng (nếu có): TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Vợ 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 107.386 CP, tỷ lệ: 1,334% VĐL 

3. Mã chứng khoán giao dịch: STP 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.695 CP, tỷ lệ 0,87% 

VĐL 

5.  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 69.695 CP 

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 69.600 CP 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu giữ sau khi thực hiện giao dịch: 95 CP, tỷ lệ 0,001% vốn điều lệ. 

8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh 

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 13/04/2017 đến ngày 12/05/2017 

10. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Cổ phiếu lẻ không khớp lệnh. 

 

            Cá nhân báo cáo   
(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                        

 

     Nguyễn Thị Thúy Nga 

 

 

 

 


