
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

TP.HCM ngày 10 tháng 08 năm 2021 
HCMC, August 10th, 2021 

 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN NHẤT NHÀ ĐẦU TƯ 

NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU 

  REPORT ON THE DAY CEASING TO BE MAJOR SHAREHOLDERS, 

INVESTORS OWNING 5% OR MORE OF SHARES 

               Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải. 

               To: 

- The State Securities Commission; 

- The Stock Exchange; 

- Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company. 

 

1. Thông tin về cá nhân/Information on individual. 

- Họ và tên cá nhân/ Name of individual: Lê Thị Mai Loan 

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No:                 ngày cấp, nơi 

cấp/ date of issue, place of issue: 

- Địa chỉ liên hệ/ Address:  

- Điện thoại/ Telephone:                                          Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/ Current position in the public company: 

không có.  

2. Mã chứng khoán sở hữu/ Ownership securities code: TCD. 

3. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 2/Trading accounts with 

securities mentioned in the paragraph 2 above:  

 

 

 

 

 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 

proportion of shares held before transaction: 4.749.021 cổ phiếu, tỷ lệ 5,45% 



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

đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu/Number of shares purchased at the date that changed 

the ownership percentage ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or 

more of shares: 903.000 cổ phiếu. 

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 

proportion of shares held after executing transaction: 3.846.021 cổ phiếu, tỷ lệ 4,41%. 

7. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn 

nắm giữ từ 5% cổ phiếu/ The trading date that changed the ownership percentage and 

ceased to be a major shareholder or investor owning 5% or more of shares: từ 

ngày/from 06/08/2021.  

 

 CÁ NHÂN 

INDIVIDUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Mai Loan 
 

 

  

 

 


