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CTCPCOKYVINA

Số: ..J4I...BC-CKV HàNội,ngày 5 tháng I năm2022

BÁoCÁO
KÉT QUẢ GIAO DỊCH CÓ PHIÉU CỦANGƯỜI CÓ LIÊN QUAN,GÜA NGƯỜINỘLRO.

VĂN BẢN ĐẾN
-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tồng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưuđjện (PTI).

Kính gửi: Ngày: it 9-7022
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J1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

sỞGDCK HN-Tên tổchức:CTCPCOKYVINA (CKV)
- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100684716 do Sở Kế hoạch và Đầu tư

N:0100
CÔN

Tp.Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 1S ngày 04/06/2021

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 178 Triệu Việt Vương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,
TP. Hà Nội

COK

THÀNH

Fax: 024.39782368- Điện thoại: 024.39781323

- Email: info@cokyvina.com.vn

- Website: www.cokyvina.com.vn

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Công ty Cổ phần COKYVINA là cổ đông của Tồng

chie pace

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thục
hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: Bùi Thanh Hiền

Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước:001170009354

Địa chỉ thường trú: P403, B4 Trung tự, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0915599786

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đắng ký giao dịch: Thành

Email: hien960366@gmail.com

viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát

- Mổi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bà Bài Thanh Hiền là
Phó phòng Kể toán Tài chính và là người đại diện vốn của CKV tại PTI
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- số luợng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 12.355 cổ phiếu, chiếm 0,02%
Vốn điều lệ

3. Mã chúng khoán giao dịch: PTI

4. Các tài khoàn giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 002C168888 mở tại CTCP Chứng
khoán Ngân hàng Đầu tu và Phát triễn Việt Nam

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.046.930 cổ phiếu,
chiếm tỷ lệ 1,30% vốn điều lệ của PTI

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/chuyễn nhượng: 1.046.930 cổ phiếu

- Loại giao dịch đăng ký: Bán/chuyễn nhượng

Số luợng cổ phiếu đăng kỷ giao dịch: 1.046.930 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiểu đã giao dịch: 0 cổ phiếu

- Loại giao dịch dã thực hiện: Bán/chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 0 đồng

9. Số luợng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao
dịch: 1.046.930 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,30% vốn điều lệ của PTI

dịch và người có liên quan: 1.059.285 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,32% vốn điều lệ của PTI

công khai thông thường cổ phần).

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

10. Phương thúc giao dịch: Giao dịch ngoài hệ thống của SGDCK Hà Nội (Bán đấu giá

11. Thời gian thực hiện giao dịch: 09/08/2022 đến ngày 30/08/2022
12. Lý do không hoàn tất giao dịch: Không đủ điều kiện để tổ chức phiên bán đấu giá côi

phẩn. TY
iÄN
VINATỎ CHỨC BÁO CÁONơi nlıận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,..
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