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Hà Nội, ngày  06  tháng  4  năm 2018  

 

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 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

- Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

  

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch 

- Họ và tên cá nhân: Đào Hữu Duy Anh 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, ngày cấp, nơi cấp: 001088009200; do Cục CS ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư, cấp ngày 22/12/2015. 

- Địa chỉ liên hệ: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0904057080 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: Ủy viên HĐQT, kiêm Phó 

Tổng giám đốc Công ty. 

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch 

(nếu có): Ủy viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty. 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/ This item is only for cases not yet 

registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal 

person or related person of internal person of the public company, the fund 

management company. 

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)/  

- Họ và tên người nội bộ: Đào Hữu Huyền 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 011686105, do Công an Hà Nội cấp 

ngày 25/8/2010. 

- Địa chỉ thường trú: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Điện thoại liên hệ: 0903404063; Fax:  Email: 

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

kiêm Tổng giám đốc Công ty 

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 13.103.939 

cổ phiếu; tương đương 26,2%. 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DGC 

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

009C234778 tại công ty chứng khoán: VCBS. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 442.135 cổ 

phiếu; tương đương 0,88%. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu. 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua **:  257.700 cổ phiếu. Không mua hết số 

lượng cổ phiếu đăng ký mua do không thỏa mãn điều kiện về giá mua. 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 699.835 cổ 

phiếu, tương đương 1,39%. 

9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh. 

10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/3/2018 đến ngày 06/4/2018.  

 

** (Trong trường hợp không 

thực hiện hết số lượng đăng 

ký, người nội bộ/ người có 

liên quan phải giải trình 

nguyên nhân.) 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

 



 


