
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA  
NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY  

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; 

-  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2. 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:  

- Tên tổ chức: Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2; 

- Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương: Quyết định số 178/QĐ-CĐĐVN 

ngày 16/11/2007 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên Công đoàn Công ty Tư vấn Xây 

dựng Điện 2 thành Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2. 

- Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại:  (028) 222 16 468     Fax: (028) 222 10 408   Email: info@pecc2.com 

- Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng:  Tổ chức đoàn thể của Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Điện 2. 

2.  Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người liên quan của cá nhân/tổ chức thực 

hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ 

của công ty): Không có. 

3. Mã chứng khoán giao dịch: TV2. 

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 033C023888 tại Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Rồng Việt. 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 307.385 cổ phần, tỷ lệ 0,85 %. 

6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 680.000 cổ phần, phù hợp với nguồn quỹ khen thưởng. 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã giao dịch mua: 0 cổ phiểu. 

8.  Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 0 VNĐ. 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  307.385 cổ phiếu, tỷ lệ 0,85%. 

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh. 

11. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 19/7/2021 đến ngày 18/8/2021. 

12. Lý do không hoàn tất giao dịch mua số lượng cổ phiếu đã đăng ký: diễn biến tình hình dịch 

và thị trường chưa phù hợp./. 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 8  năm 2021 
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