


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA�VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm�2021

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của ngư�i c� liên quan của ngư�i nội bộ

Kính�gửi: - Ủy�ban Chứng�khoán Nhà�nước;

- Sở�Giao�dịch�chứng�khoán;

- Công�ty�Cổ�phần�Năng�lượng�và�Bất�động�sản Trường�Thành

1. Thông tin về c� nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Đ� TH� THANH HUY�N

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 001181001197 Ngày cấp: 02/1/2014 Nơi�cấp: Cục Cảnh�s�t�ĐKQL�cư�

trú và DLQG về dân�cư

- Địa chỉ liên hệ: Số 6 ngõ Cột Cờ,�phường�Đồng Tâm, quận�Hai�Bà�Trưng,�Hà�Nội.

- Điện thoại: ....................... Fax:�…………..�.�����Email:�………...�

- Mối quan hệ với�Công�ty�đại ch�ng:�Người c� liên quan c�a�người nội bộ

2. Thông tin về người nội bộ c�a�công�ty�đại chúng/quỹ đại�ch�ng�là�người có liên quan c�a cá 

nhân/tổ chức thực hiện giao dịch�(đối với�trường hợp�người thực hiện giao dịch�là�người có liên 

quan c�a�người nội bộ c�a�công�ty�đại chúng/quỹ đại chúng):

- Họ và tên người nội bộ: Đ�NG TR�N QUY�T

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 033081005260      Ngày cấp: 30/3/2020 Nơi�cấp: Cục Cảnh sát Quản lý 

hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường tr�: Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, P. Đồng Tâm, Q. Hai�Bà�Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại:�.......................���Fax:�…………..�.�����Email:�………...�

- Chức vụ hiện nay tại�công�ty�đại chúng: Phó Tổng gi�m�đốc

- Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với�người nội bộ:�Ông�Đ�ng Trần Quy�t hiện 

đang�là chồng c�a bà Đ� Thị Thanh Huyền.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phi�u�mà�người nội bộ đang�nắm giữ: 0 cổ phi�u, chi�m tỷ lệ 0 % tổng số

lượng cổ phi�u�đang�lưu�hành.

3. Mã chứng khoán giao dịch: TEG

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phi�u nêu tại mục 3: 069C072468 tại Công ty Cổ phần chứng 

khoán Sài Gòn - Hà Nội.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phi�u nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 596.200 cổ phi�u, chi�m tỷ lệ

0,02% tổng số lượng cổ phi�u�đang�lưu�hành�c�a TEG.



6. Số lượng cổ phi�u�đăng�ký�b�n: 

- Loại giao dịch đăng�ký:�B�n

- Số lượng cổ phi�u�đăng�ký�giao�dịch: 596.200 cổ phi�u, chi�m tỷ lệ 0,02% tổng số lượng cổ

phi�u�đang�lưu�hành�c�a TEG.

7. Giá trị giao dịch dự ki�n (tính theo mệnh giá): 5.962.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm�t� ch�n 

trăm�s�u�mươi�hai�tri�u�đ�ng)

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phi�u dự ki�n nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phi�u, chi�m tỷ lệ

0% tổng số lượng cổ phi�u�đang�lưu�hành�c�a TEG.

9. Mục�đích�thực hiện giao dịch: Mục�đích c� nhân

10.�Phương�thức giao dịch: Thỏa thuận.

11. Thời gian dự ki�n thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/8/2021 đ�n ngày 12/9/2021.

* Số lượng, t� l� chứng�kho�n�cơ�sở nắm giữ tại ngày thông báo giao dịch:

Nơi�nhận:

- UBCKNN;

- SGDCK;

- Công ty Cổ phần�Năng�lượng và Bất�động 

sản�Trường Thành;

- Lưu.

C� NHÂN BÁO CÁO

Đỗ Thị Thanh Huyền
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