
CÔNG TY CỎ PHẦN VẬN TẢI 
ĐA PHƯƠNG THỨC DUỶÊN HẢI

SỐ: 48/TASADH-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH BÁN CỎ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

I. Giói thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Vận tải đa phương 
thức Duyên Hải.
2. Tên giao dịch: TASA DUYÊN HẢI
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 
TP. Hải Phòng.
4. Điện thoại: 0225.3978895 Fax: 0225.3978895
5. Mã chứng khoán: TCO
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 187.110.000.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông 
Hải Phòng. Số hiệu tài khoản: 32310000006968
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
- Giấỵ chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0200793081 ngày 14 tháng 03 năm 2008 do 
Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 14, ngày 
14/05/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Mã số: 4933
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
+ Vận tải hàng hóa bằng ô tô, xe Container. Vận tải hàng hóa đường sắt; Vận tải hàng 
hóa ven biển và viễn dương; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

+ Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị;
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, bao gồm: dịch vụ thông quan, vận 
tải đa phương thức, dịch vụ logistics, đại lý tàu biển;
+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê;
+ Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ mooc và bán rơ mooc;

+ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
+ Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
+ Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. 
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xếp dỡ hàng hóa; Cho thuê Container.



+ Cho thuê xe có động cơ.
- Tổng mức vốn kinh doanh: 200.204.108.816 đồng.
II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng sổ cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.982.924 cổ phiếu.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 1.982.924 cổ phiếu.
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng dòng tiền của Công ty để thực hiện các kế hoạch đầu 
tư và phát triển kinh doanh năm 2021.
4. Nguồn vốn: (trong trường hợp mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ)
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 24/08/2021 đến ngày 21/09/2021.
6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
7. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và không thấp 
hơn giá trị đầu tư của Công ty, đồng thời tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật có liên quan.
8. Số lượng đặt bán hàng ngày: Tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán 
Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật có liên quan.
9. Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ p 
quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hải Phòng.
- Địa chỉ: số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. 
-Điệnthoại: 0225.3569123.
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689.
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