
NGUYỄN THỊ HUỆ MINH 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
Số: 03/BC-KQGDCP Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

 

  

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ  

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam. 
 

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

- Họ và tên cá nhân: NGUYỄN THỊ HUỆ MINH 

- Quốc tịch:  

- Số CMND:       ngày cấp:          nơi cấp:  

- Địa chỉ liên hệ:  

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

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chánh văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị 

công ty kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin. 

3. Mã chứng khoán giao dịch: DBC 

4.Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:  

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 834.900 cổ phiếu, chiếm 

0,80%. 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 cổ phiếu 

- Loại giao dịch đăng ký: bán 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 400.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 400.000 cổ phiếu 

- Loại giao dịch đã thực hiện: bán 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 400.000 cổ phiếu 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 4.000.000.000 đồng 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 

434.900 cổ phiếu, chiếm 0,42%. 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và 

người có liên quan: 434.900 cổ phiếu, chiếm 0,42%. 

11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận 

12. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 14/5/2021. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VPHĐQT. 

CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Minh 

 


