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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc tập - Ty do - Hạnh phúc

guang /vo?/:, ngụy 03 r/?úng 02 7?ă7M 2027

BÁO CÁO KÉT QUÂ GIAO DỊCH c ó  PHIÉU 
CÙA NCLÒl NỘI BỌ CŨA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gùi: - Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc;
- Sỏ Giao dịch chúng khoán;
- Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN.

1. Thông tin về cá nhân thục hiện giao dịch;
- Họ và tên cá nhân: Phạm Ngọc Huy;
- Quác tịch: Việt Nam;
-SỐCMND: 100 632 163;
- Địa chi liên hệ: Tổ 3A, P.Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh;
- Điện thoại: 0906 195 258; Email: Huypham.asm@gmail.com
- Chúc vụ hiện nay tại công ty đại chúng: không.
- Chúc vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch: không.
2. Thông tin về nguòi nội bộ cùa công ty đại chúng là nguòi có liên quan cùa cá nhân thục hiện 
giao dịch;
- Họ và tên nguòi nội bộ: Phạm Thu Huong;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Số CMND: 100 644 630;
- Địa chi thuòng trú: tổ 1, Khu Tân lập 5, p .cẩm  Thủy, TP cẩm  Phả, Quảng Ninh;
- Điện thoại liên hệ: 0979 867 199; Email: huongktvmc@gmail.com
- Chúc vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Ke toán truảng 
Công ty;
- Chúc vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Ke toán truảng Công ty;
- Moi quan hệ giũa cá nhân thục hiện giao dịch vói nguôi nội bộ: Em rể;
- sé  luọng, tỷ lệ cổ phiếu mà nguòi nội bộ đang nắm giũ: 23.115 CP , tỳ lệ nắm giũ 0,49 %;
3. Mã chúng khoán giao dịch: CTT
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 1168 001 066 tại Công ty CP Chúng khoán; 
VNDIRECT
5. sé  luọng, tỳ lệ cổ phiếu/chúng chi quỹ nám giũ truóc khi thục hiện giao dịch: 23.115 CP;
6. Số luạng cổ phiếu đăng ký m ua:........CP;
7. Số luọng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 2.000 CP;
8. Số luọng, tỳ lệ cổ phiếu nắm giũ sau khi thục hiện giao dịch: 25.115 CP, tỷ lệ nắm giũ 0,53 %;
9. Phuong thúc giao dịch; 0
10. Thòi gian thục hiện giao dịch: ngày 2(3/07/2027.

** (Trong truròng họp không thục hiện 
hết số Itrọng đăng ký, nguôi nội bộ/ 
nguôi có hên quan phải giải trình 
nguyên nhân).
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