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Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017. 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 

- Công ty cổ phần Traphaco 

  

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

- Họ và tên cá nhân: Vũ Thị Thuận 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

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: 

- Quốc tịch: 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước: 

- Địa chỉ thường trú: 

- Điện thoại liên hệ: 

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

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

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

3. Mã chứng khoán giao dịch: TRA 

4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu:  

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

581.084 (1,4%) 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 



7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 381.084 

(0,92%) 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Cân đối tài chính cá nhân. 

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch qua sàn. 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 26/7/2017-24/8/2017. 

 

 NGƯỜI BÁO CÁO 

 

Vũ Thị Thuận 

 

 

 
 


