
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
-  Công ty CPCN Tung Kuang 

 
 1. Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: VŨ NGUYỄN THỊ HẠNH 

 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN -nếu là tổ chức): 271609389 

 - Quốc tịch: VIỆT NAM 

 - Địa chỉ: Số 3 ĐƯỜNG 2 A, KCN BIÊN HOÀ , ĐỒNG NAI. 

 - Điện thoại liên hệ:    0613836688            Fax:                Email:  

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết (nếu có): KẾ TOÁN TRƯỞNG 

  2. Tên của nhân sự chủ chốt/người được ủy quyền công bố thông tin của 
tổ chức niêm yết/đăng ký giao dịch, công ty quản lý quỹ/quỹ đầu tư đại chúng có 
liên quan (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan): 

 - Số CMND/số hộ chiếu (Số GPĐKDN - nếu là tổ chức): 

 - Quốc tịch: 

 - Địa chỉ: 

 - Điện thoại liên hệ:                Fax:                Email: 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết 

 - Mối quan hệ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với nhân sự chủ 
chốt/người được ủy quyền công bố thông tin: 

 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nhân sự chủ chốt/người được ủy 
quyền công bố thông tin đang nắm giữ: 

  3. Mã chứng khoán giao dịch: TKU 

  4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 009C017563 

  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200 cổ 

  6  Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 10.000 cổ  

  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.200 cổ   

  8. Mục đích thực hiện giao dịch:  Tăng số lượng sở hữu 

  9. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thoả thuận  

  10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/01/2013 đến ngày 
28/02/2013 

 
        Cá nhân/tổ chức báo cáo   

      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu là tổ chức) 



 


