
CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
We lip - Ttr do - Hnh phüc 

Hal Phông, ngày 01 tháng 10 nãm 2020 

BAO CÁO yE THAY DO! Sd HJ'U CUA CO BONG LON, NHA DAU U! NAM GI! TfJ' 
5%TROLENCHU'NGCHiQU'c?D6NG 

KInh gfri: - Uy ban Chfrng khoán Nhà nurc 
- S& Giao dich  Chu'ng khoán thành ph6 Ho Chi Minh 
- Cong ty Co phân Vn tãi Da phirong thü'c Duyên Hal 

1.Thông tin ve^ Ca nhdn/to^ chrc dAu tir: 

- H9 và ten cá nhân: Nguyen Thj Nhung 

- Qu6c tjch: Vit Nam 

- So CMND: 030883234 ngày cap: 12/12/2008 ncii cap: Hãi PhOng 

- Dja chi lien h: S6 20/26/384 Lch Tray, Lê Chân, Hâi Phông 

- Diên thoai: 0982810689 Fax ...........Emai1 ...... Website........... 

2. Nguôi có lien quan cCia cá nhdn/to^ chi.rc dAu tu (dang nm gi cüng 1oi co^ phu/churng chi qu): 

- H9 và ten cá nhân/Tên to chi.'rc có lien quan: 

- Quc tjch: 

- S6 CMND, H6 chiu, The can cuàc (di vài cá nhân) h* S Giy chtrng nhn dang k doanh 
nghip, Giây phCp hot dng hoc giây t?i pháp 1 twmg dirang (doi vâi to ch(rc), ngày cap, nci cap. 
- Chüc vii hin nay tai cong ty d?i  chüng/ cong ty quán !' qu5 (nu có): 

- M61 quan h8 vài cá nhAnA6 chrc du Ur: 

3. Ten co^ phiu/mâ chtThg khoán sâ hu: Cong ty C65  phn Vn tái Da phng thrc Duyên Hal 
(TCO) 

4. Các tài khoán giao djch có chrng khoán nêu tai miic 3: 

- Tài khoán 0910529973 mi ti CTCP Chirng khoán KB Vit Nam 

- Tài khoán 009C085 161 ma ti Cong ty TNHH Chrng khoán Ngân hang TMCP Ngoi throng \TN 

5. S6^ Iuçing, t' 18 c6 phiu nm gicrtrtxac khi thrc hin giao djch: 1.224.150 c6 phiu (7,32%) 

6. SÔ  krQng co^ phiu dâ ban (lam tj) 10 sà hfru có thay di qua ngiràng m3t phcn tram (1%): 
245.000 Co phiêu. 

7. S6^ hxçmg, t' lé c phiu nm giLr sau khi thirc hin giao djch: 979.150 co^ phiu (5,85%) 

8. So kr9ng, t 1 co^ phiu ma ngI.ri Co lien quan dang nAm gi: 

9. SO^ lLr9ng, t' 18 cô  phiu cüng nguOi có lien quan nrn g iü sau khi thrc hin giao djch: 

10. L do thay di sâ httu: Giám t' l sr hthi 

11.Ngày giao djch lam thay dM t' le sahrru: 01/10/2020 

12.Các thay dM quan tr9ng khác (nu có): 

CA NHAN 
(Kj, ghi r(3 ho ten) 


