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Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 
Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ 

 
                Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 
- Công ty CP Công nghệ & Truyền thông Việt Nam. 

 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 
- Họ và tên cá nhân: Võ Thị Thanh Hương 
- Quốc tịch : Việt Nam 
- Số Thẻ căn cước:            , ngày cấp:               , nơi cấp:  
- Địa chỉ liên hệ:  
- Điện thoại : 0274 3886996 
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Mã chứng khoán giao dịch: TTN 
3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2  
4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua cổ phiếu: 13.760 cổ phiếu, 

chiếm 0,06%. 
5. Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: 

- Loại giao dịch đăng ký mua: Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ 
phiếu cổ đông hiện hữu theo thông báo của tổ chức phát hành. 

- Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: 13.760 quyền mua 
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6.880 cổ phiếu 

6. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 68.800.000 VND 
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.640 cổ phiếu, chiếm 

0.06%. 
8. Mục đích thực hiện giao dịch: Mua theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu. 
9. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua  
10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/02/2022 đến ngày 18/02/2022. 

  
  

 

 


