
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2021 

 

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

CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán; 

- Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco. 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Nguyễn Quốc Văn 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 031071000583  Ngày cấp: 30/12/2014  Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQD về dân cư. 

- Địa chỉ liên hệ: 43 Lê Văn Thuyết A, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Thành viên BKS 

2. Mã chứng khoán giao dịch: TR1 

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 058C044874 tại Công ty cổ phần chứng khoán 

FPT 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 140.610 cổ phần (Bằng chữ: Một 

trăm bốn mươi nghìn sáu trăm mười cổ phần) 

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 126.167 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu nghìn một 

trăm sáu mươi bảy cổ phần) 

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 126.167 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu nghìn một 

trăm sáu mươi bảy cổ phần) – tương ứng 2,75%. 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.443 cổ phần (Bằng chữ: mười bốn 

nghìn bốn trăm bốn mươi ba cổ phần) – tương ứng 0,31%. 

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh 

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 09/04/2021 đến ngày 09/05/2021. 

 

CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC BÁO CÁO/ 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng đấu - nếu có) 

 


