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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------------------- 
Kiên Giang, ngày 03  tháng 08  năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM 
- CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 
 

 

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Lê Trọng Ngọc 

 - Số CMND: 370630797    Quốc tịch: Việt Nam 

 - Địa chỉ: 104/20 Thành Thái, P. 12, Q. 10,  tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 - Điện thoại liên hệ: 02973 874 660 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT 

2. Tên của nhân sự chủ chốt của tổ chức đăng ký giao dịch (đối với trường hợp người thực 
hiện giao dịch là người có liên quan): 

 - Số CMND:      - Quốc tịch:  

 - Địa chỉ:  

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:  

 - Mối quan hệ của cá nhân với cá nhân thực hiện giao dịch:  

 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ:  

3. Mã chứng khoán giao dịch: CKG 

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 760.435  cổ phiếu, chiếm 0,922%. 

6  Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 79.036 cổ phiếu. 

7. Giá trị giao dịch dự kiến: 790.360.000 ( Bảy trăm chín mươi triệu ba trăm sáu mươi ngàn 
đồng). 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 681.399  cổ phiếu, 
chiếm: 0,826%. 

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư. 

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh qua sàn  hoặc giao dịch thỏa thuận. 

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/08/2021 đến ngày 04/09/2021 
 

Nơi nhận: 
- Lưu: BQHCĐ;  
 

CÁ NHÂN BÁO CÁO  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

         
      LÊ TRỌNG NGỌC  
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