
 

Phụ lục số VII 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

Tên cá nhân/tổ chức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ _________________________________ 

Số:   ………, ngày …  tháng…  năm……. 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công ty đại chúng 

 
1. Tên cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng: 

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - 
nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                  Fax:                 Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có): 
- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán: 

2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán giao dịch:  
3. Phương thức thực hiện giao dịch: 
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng nắm giữ 

trước khi thực hiện giao dịch: 
  5. Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng (*): 

- Số CMND/số hộ chiếu của người thực hiện chuyển nhượng (Số GPĐKDN - 
nếu là tổ chức): 
- Quốc tịch: 
- Địa chỉ: 
- Điện thoại liên hệ:                  Fax:                 Email: 
- Chức vụ hiện nay tại công ty (nếu có): 
- Quan hệ với người thực hiện chuyển nhượng (nếu có):  
- Tài khoản đăng ký lưu ký chứng khoán: 

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ trước khi thực hiện 
giao dịch: 

 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 
 8. Số lượng cổ phiếu thực hiện giao dịch: 

9. Số lượng cổ phiếu bên chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 
10. Số lượng cổ phiếu bên nhận chuyển nhượng nắm giữ sau khi thực hiện giao 

dịch: 
11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày ........ đến ngày......... 
12. Lý do không hoàn tất giao dịch: 

                     Cá nhân/tổ chức báo cáo   
      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 

 


