
CTY TNHH ĐT&TM THIÊN HẢI                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số 01/10/2021                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________________________ 

 

TP.HCM, ngày 16 tháng  10  năm 2021 

 

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ 

NẮM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG  
 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                    - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

                          - Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà 

 

1. Thông tin về tổ chức đầu tư: 

- Tên tổ chức đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN HẢI 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300989419 

   Ngày cấp: 29/11/1993              Nơi cấp: Sở KH-ĐT TP.HCM 

- Địa chỉ trụ sở chính: 56 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM 

- Điện thoại: 0902.940.861 

2. Người có liên quan của tổ chức đầu tư (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu): Không 

3. Tên cổ phiếu sở hữu: ITC 

4. Các tài khoản giao dịch có chứng khoán nêu tại mục 3/:   Tại công ty chứng 

khoán: . 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu  nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.012.371 cp (5,06%) 

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ 

đông lớn sở hữu từ 5% cổ phiếu của quỹ đóng:  2.573.400 cp 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.438.971 cp (1,81%) 

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ: 0 cp 

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 

1.438.971 cp (1,81%) 

10. Lý do thay đổi sở hữu: cơ cấu lại danh mục đầu tư 

11. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 14/10/2021. 

                                                                               TỔ CHỨC BÁO CÁO 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                                             TRẦN HƯỚNG NAM 




