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THÔNG BAO

GIAO DICH CO PHIÉU ciJA NGÜÒ'I CÔ LIÉN QUAN ciJA NGtr01 NOI BQ

Kinh giri: - Uy ban Chüng khoân Nhà nuéc;

- Sò Giao dich chûng khoân I-là NQi;

- Tông Công ty Thâng Long - CTCP (TTL).

1. Thông tin vê tô chti•c thurc hiên giao dich:

- Tên tô chûc: Tông Công ty Dâu tu và Kinh doanh vôn Nhà nuoc (SCIC)

Quôc tich: Viêt Nam

Giây chi'mg nhân dâng k)" doanh nghiêp sô 0101992921 do Kê hoach và Dâu

tu Thành phé Hà Nêi câp dâng lân dâu ngày 09/07/2010, câp thay dôi lân thü 7 ngày

1 1/03/2022

Dia chi tru sò chinh: Tâng 23, tòa nhà Charmvit, sô 117 Trân Duy Hung,

phuòng Trung Hòa, quan Câu Giây, Hà Mi, Viêt Nam

- Diên thoai: 024.62780191 Fax: 024.62780136

- Email:

- Website: www.scic.vn

- Môi quan hê vôi công ty dai chûng: Tông Công ty Dâu tu và Kinh doanh vôn

nhà nué•c là cô dông Ibn tai Tông công ty Thâng Long — CTCP

2. Thông tin vê ngu'ò•i nQi bQ cria công ty cui chüng là ngu•bi cô liên quan cua

tô chû'C thurc hiên giao dich:

- HQ và tên nguòi n0i bê: Nguyên Tuân Linh

Quôc tich: Viêt Nam

- S6 CMND, HO chiêu, Thè cân cu6c: 001080019214 câp ngày 02/05/2021

- Dia chi thuòng trü: 46 Quân St, phuòng Hàng Bông, quan Hoàn Kiêm, Hà Nêi.

Dièn thoai liên hê: 0912075004 Email: nguyentuanlinh@scic.vn

Chûc vu hiên nay tai công ty dai chüng: Thành viên HQi dông quàn tri



- Môi quan hê giùa tô chûc thurc hièn giao dich vôi nguòi nêi bê: ông Nguyên

Tuân Linh là chuyên viên Ban dâu tu' 2 và là nguòi dai dièn vôn cùa SCIC tai TTL.

- Sô lupng, ty 14 cô phiêu mà nguòi nêi bê dang nâm giü (nêu cé): Không cô

3. Mâ chûng khoân giao dich: TTL

4. Câc tài khoàn giao dich cô cô phiêu nêu tai muc 3: 009C100129 md tai VCBS

5. Sô luqng, t)" lè cô phiêu nàm giù truéc khi thurc hiên giao dich: 10.500.000 cô

phiêu, chiêm ty lè 25,05% vôn diêu lè cùa TTL

6. Sô luqng cô phiêu dàng 101' bân/chuyên nhuqng: 10.500.000 cô phiêu

- Loai giao dich dàng 1<Y: Bân/chuyên nhuqng

Sô lu•qng cô phiêu dàng loi' giao dich: 10.500.000 cô phiêu

7. Giâ tri giao dich dur kiên (tinh theo menh giâ): 105.000.000.000 dông

8. Sô luqng, ty lè cô phiêu dur kiên nâm gitr sau khi thurc hiën giao dich: 0 cô

phiêu, chiêm ty lè 0% vôn diêu lè cùa TTL

9. Muc dich thurc hiën giao dich: Chuyên nhuqng vôn theo Quyêt dinh sô

1 001/QD-TTg cùa Thü tuéng Chinh phù ban hành ngày 10/07/2017 phê duyêt phucng

ân sàp xêp, phân loai doanh nghiêp cùa Tông công ty Dâu tu và Kinh doanh vôn nhà

nuôc dên nàm 2020 và Thông bâo s6 990/UBQLV-TH ngày 23/06/2021 cùa Uy ban

quàn IY vôn Nhà nuôc vê viêc thurc hiên bân vôn Nhà nuéc theo Quyêt dinh sô

1 001 /QD-TTg cùa Thù tuéng Chinh phù.

10. Phucng thûc giao dich: Giao dich ngoài hê thông cùa SGDCK Hà Nêi (Chào

bân canh tranh cà lô cô phân).

Il. Thòi gian dur kiên thurc hiën giao dich: tù ngày 18/07/2022 dên ngày

1 6/08/2022

Noi n/lân:
Nhu• kinh gùi;

TGI) SCIC (dé b/c);

- Lu•u: VT, DT2.
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