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BÁO CÁO 

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON 

  

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh; 

- Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. 

To: 

- The State Securities Commission; 

- Ho Chi Minh Stock Exchange; 

- Development Investment Construction Corporation. 

  

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao (Information on individual conducting the 

transaction: 

- Họ và tên cá nhân/Name of individual: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

- Số CMND/ID Number: 077185002495 

- Ngày cấp, nơi cấp/date of issue, place of issue: 08/11/2018, Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội. 

- Địa chỉ liên hệ/ Contact address: B11/11 Khu đô thị Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, 

TP. Vũng Tàu. 

- Điện thoại/Telephone: 0918447878 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng /Current position in the public company: Phó 

Chủ tịch/Vice Chairman 

2. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: DIG 

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2/Trading accounts having shares as 

mentioned at item 2:  077C483878 tại công ty chứng khoán/In securities company: Công ty 

TNHH Chứng khoán Mirae Asset; 004C266666 tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta 

Việt Nam; 081C077185 tại CT TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam. 

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 

percentage of shares held before the transaction: 26.591.249 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 4,36%. 

5. Số lượng cổ phiếu đã bán/Number of shares sold: 5.864.300 cổ phiếu/shares. 

6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá)/the value of executed transaction (calculated 

based on par value): 58.643.000.000 VND 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao 

dịch/Number, ownership percentage of shares held by the person executing the transaction: 

20.726.949 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 3,39%. 



8. Phương thức giao dịch/ Method of transaction: Khớp lệnh/matching order 

9. Thời gian thực hiện giao dịch/ Trading time: 07/11/2022; 09/11/2022; 10/11/2022. 

10. Lý do thay đổi sở hữu/ The reason for ownership change: Công ty chứng khoán bán 

giải chấp/Force-sell. 

                                 (Signature, full name and seal -if any) 

 

 

  

                                                                          

                 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

     CÁ NHÂN BÁO CÁO /REPORTING INDIVIDUAL  

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


