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Cắm Phả, ngày tháng 10 năm 2022

Kính gửi: cổ  đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

Ngày 12/10/2022, Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN (VMC) 
nhận được báo cáo của Công ty CP Tập đoàn HiPT. Căn cứ nội dung báo cáo, 
VMC công bố thông tin về thay đối sở hữu của cố đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 
từ 5% trở lên cổ phiếu, với các nội dung sau:

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức đầu tư: Công ty CP Tập đoàn HiPT

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân), hoặc 
số Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương 
đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp: Giấy chứng nhận ĐKDN số 
0100364579 cấp lận đầu ngày 29/02/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố 
Hà Nội cấp, sửa đổi lần thứ 26 ngày 12/4/2021.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội.

- Số điện thoại: 0243 8474548
- Email: doan-lh@hipt.vn Website: www.hipt.vn

- Người có liên quan của cá nhân/tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại 
cổ phiếu/chứng chỉ quỹ): Không có

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu/Công ty CP Chế 
tạo máy -  VINACOMIN, mã CTT

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3: 064C364579 tại 
công ty chứng khoán: Công ty CP Chứng khoán DNSE

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ truớc khi thực hiện giao 
dịch: 364.200 cổ phiếu, 7,75%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua: 38.600
 ̂ 7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 402.800 cổ 

phiếu, 8,75%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm
giữ: 0
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9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ 
sau khi giao dịch: 402.800 cổ phiếu, 8,75%

10. Lý do thay đổi sở hữu: Mua đầu tư
11. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/10/2022.

VMC trân trọng công bố thông tin đến các cổ đông./.
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