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BÁO CÁO
Ket quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên cá nhân: Lê Thị Hồng Hạnh
- Quốc tịch:1
- Số CMND:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại: I
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại 

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

cá nhân thực hiện giao dịch:
- Họ và tên người nội bộ: Lê Khánh Toàn
- Quốc tịch:
- Số CMND:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ: Email:
- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày cá nhân nêu tại mục 1 đăng ký giao 

dịch: Người phụ trách quản trị Công ty; Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Người phụ trách quản trị Công ty; 

Người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Môi quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chị gái.
- Sô lượng, tỷ lệ cố phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không.
3. Mã chứng khoán giao dịch: TCO
4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tai muc 3:



5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.880 cổ 
phiếu, 0,26%.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa 
kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký: Bán.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 47.880 cố phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa 

kế/chuyến nhượng/nhận chuyến nhượng/hoán đối):
- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán
- Sổ lượng cổ phiếu đã giao dịch: 47.880 cổ phiếu.
8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 478.800.000 VNĐ.
9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực 

hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, 0%.
Số lượng, tỷ lệ co phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực 

hiện giao dịch và người có liên quan: 0 cổ phiếu, 0%.
10. Phưong thức giao dịch: Thỏa thuận.
11. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 22 tháng 04 năm 2021.


