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Dà Näng, ngày 09 tháng 05 n�m 2022 

BÁO CÁOD 
Kêt qua giao djeh cô phiêu/chrng chi quf/chúng quyên có bão �äm cüa ngurÝi 

nÙi bÙ và ngudi có liên quan cça ngroi nÙi bÙ 

Kính gri: - Uy ban Chéng khoán Nhà nuóc; 
So Giao dijch Chúng khoán Hà NÙi; 

Công ty Cô phân �âu tu n�ng luong �¡i truong thành Holdings. 

1. Thông tin vê cá nhân/to chére thyre hiÇn giao dËch: 
- Ho và tên cá nhân: Lê Hò Hoàng Hà 

- Quoc tich: ViÇt Nam 

S6 CMND: 201435984 câp ngày 02/07/2016 tai CA DA N�ng. 
- Dja chi liên hÇ: PhuÝng Tân Chính, Qun Thanh Khê, TP. Dà Näng. 
- Chúrc vy hiÇn nay t¡i công ty d¡i chúng: Thành viên HÙi �ông qu£n trË. 

2. Mä chémg khoán giao dËch: DTE 

3. Các tài khoán giao dËch có co phiêu/chúmg chi quy/chéng quyèn có b£o �£m nêu 

tai muc 2: 008C427303 tai công ty co phân chúéng khoán Agribank. 

4. Só lugng, tý lÇ cô phiêu/chúng chi quy/ching quyên có båo �ám n�m git truóc 

khi thurc hiÇn giao dËch: 90.827 co phiêu tuong úng tý lÇ 0,18%. 

5. Só lugng có phi¿u däng ký bán: 90.827 có phiéu. 

- SÑ luçng co phiêu ��ng ký giao dËch: �äng ký bán 90.827 co phiéu. 
6. Só luong có phi¿u dã giao dich: �ã bán 69.900 Có phiéu 

7. Giá tri dã giao dËch (tinh theo mênh giá): 699.000.000 �Óng 
8. So luong, tý lÇ có phiéu nám git sau khi thyc hiÇn giao dich cça nguoi thåc hiÇn 

giao dich: 20.927 Cô phiêu tuong úng tý lÇ 0,04%. 

9. Phuong théc giao dËch: Khóp lÇnh. 



10. Thôi gian thue hiÇn giao dich: Tür ngày 08/04/2022 d¿n ngày 08/05/2022. 

11. Lý do không hoàn t¥t giao dËch (truong hãp không thyc hiÇn hêt sô lugng �ängs 
k): Khóp lÇnh không thành công. 

CA NHÂN BÁO CÁO 

L& Hô Hoàng Hà 
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