
PHỤ LỤC SỐ 06 

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH/KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ 

NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Hải Phòng, ngày 13  tháng 10 năm 2016 

 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ 

TỪ 5% TRỞ LÊN SỐ CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH 

 

                      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:  

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Chung 

- Quốc tịch:  

- Số CMND:  

- Địa chỉ liên hệ:  

- Điện thoại:   

2. Người có liên quan của cá nhân đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu: 

2.1 - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Kim Phượng 

 - Quốc tịch:  

- Số CMND:  

 - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không 

- Mối quan hệ với cá nhân : Chị gái 

2.2 - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Bích Thủy 

- Số CMND:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không 

- Mối quan hệ với cá nhân :Em gái 

2.3 - Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thị Kim Ngân   

- Số CMND:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Không 

- Mối quan hệ với cá nhân: Em gái 

3. Tên cổ phiếu sở hữu :TCO 

4. Tài khoản giao dịch có chứng khoán : số 001C198899 Tại công ty Cổ Phần chứng khoán 



Bảo Việt. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch :       670.460 cổ phiếu 

chiếm 3.63% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. 

6. Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là nhóm nhà đầu 

tư có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành: 670.460 cổ phiếu. 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số 

cổ phiếu đang lưu hành. 

8. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu không còn là nhóm nhà đầu tư có liên 

quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành: 16-09-2016 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ (Nếu theo T+2 thì ngày 

16/09/2016 Bà Phượng mới sở hữu 807.640 cổ phiếu mua ngày 13/09/2016) : 814.607 cổ 

phiếu chiếm 4.41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành 

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch (16/09/2016) :  

814.607 cổ phiếu chiếm 4.41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành 

 

                                                                                   CÁ NHÂN BÁO CÁO 

 

  

 

 

                                                                                                    Nguyễn Đình Chung 


