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VÕ VĂN LÃNH 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 09 tháng 02 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; 

- Công ty Cổ phần CIC39 (HOSE: C32). 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ tên cá nhân: VÕ VĂN LÃNH 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 280132872,  ngày cấp: 09/02/2011,  nơi cấp: Bình Dương 

- Địa chỉ liên hệ: 49 Nguyễn Văn Tiết, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại: 0913 860 053,  Email: lanhvo@gmail.com 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc. 

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): …… và ngày không còn là người 
nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng:  ....... (nêu rõ lý do): Không 

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người 
nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân 
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): Không 

3. Mã chứng khoán giao dịch: C32 

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm): Không 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 004CA10778 tại Công ty TNHH 
Chứng khoán YUANTA Việt Nam. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 343.782 cổ phiếu, 
2,29%.  

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm 
(đối với chứng quyền có bảo đảm: Không  

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 

- Loại giao dịch đăng ký: Bán 



2 
 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 343.782 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 

- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán 

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 85.000 cổ phiếu 

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 850.000.000 đồng 

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch: Không 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 
dịch: 258.782 cổ phiếu, 1,72%. 

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 
dịch và người có liên quan: 258.782 cổ phiếu, 1,72%. 

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm: 
Không 

11. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh. 

12. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/01/2022 đến ngày 08/02/2022. 

13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): 
Giá không phù hợp. 

*: Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở nắm giữ tại ngày báo cáo kết quả giao dịch: Không. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.  

CÁ NHÂN BÁO CÁO 
 
 
 
 
 

 
 Võ Văn Lãnh 


