
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020. 

BÁO CÁO VÈ NGÀY TRỎ THÀNH CỐ ĐÔNG LỚN

£~ II2L9ỀỊẾ TA0 MẢY-VINAhouim
Kính gửi:

- Uy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin

chức đầu tư

- Tên tố chức đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0104736595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 18 
tháng 11 năm 2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02422668877
2. Ngưòi có liên quan của tố chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu)'. Không
3. Tên cố phiếu/mã chứng khoán sỏ hữu:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin
- Mã chứng khoán: CTT
4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại Mục 3:

Tài khoản chứng khoán 012C 699699 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

0 cố phiếu chiếm tỷ lệ 0 % lưcmg cổ phiếu đang lưu hành
6. Số lượng cổ phiếu đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sỏ’ hữu và là cổ đông lớn:

358.000 cố phiếu, chiếm tỷ lệ 7,62% lượng cổ phiếu đang lưu hành
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

358.000 cố phiếu chiếm tỷ lệ 7,62 % lượng cổ phiếu đang lưu hành
8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sỏ' hữu và là cổ đông lón: 31/12/2019

9. Số lưọng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: Không
10. Số lưọììg, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch:
Không
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