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CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN Tff CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA CUA DOANH NGHIEP 

V/v: Thay dôi s& hfru c0^ dông IOn. 

KInh gui: 	Uy ban chirng khoãn Nhà nuàc 
Qu cô dông và các Nhà dâu tu 

- Ten giao djch: Tng cong ty Tu vn thit U Giao thông vn tãi-CTCP 

- Dja chi lien lac:  278 Ton Dirc Thing, phithng Hang Bet, qutn Dông Da, TP Ha Ni 

- Diên thoti: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.  

- Website: www.tedi.vn  

- Ngui thirc hin cong bô thông tin: Ong Nguyen Cong Tam. 

- Chtrc vii: Truâng phOng T0^ chtrc can b - Lao dng. 

- Loi thông tin cong b& lI 24h; 072h; LI Yêu cAu; LI Bat thithng; LI Djnh kS' 

Ni dung cong bô thông tin: 

Ngay 27/5/2020, Tng cong ty Tu vAn thi& UGiao thông vn tãi-CTCP nhn 
dtr?c các Báo cáo cUa các cO dông lan gôm Ong Pham Trung Thành nãrn giü 2.595.300 
c6 phân, tuGng ung vài 20,76% và Cong ty cO phân Xir l nên và My drng FECON 
nAm giü 1.168.750 cô phân, twmg ung vài 9,35% vOn diêu le cüa Tong cong ty Tir van 
thiêt kê Giao thông vn tái-CTCP, bao gOm: 

1) Báo cáo ve thay di si hUu cUa c6 dông lan cüa Ong Phm Trung Thành. 

2) Báo cáo ve^ thay di sâ hUu cüa cO^ dông lan cüa Cong ty co^ ph-an Xü l nn 
và My dirng FECON. 

3) Báo cáo ve^ ngày trâ thànhIhoc khOng con là cÔ dông lan cüa Cong ty c 
phân Xiir ! nên và My dirng FECON; 

4) Báo cáo ve^ ngày trâ thànWhotc không cOn là cÔ dông licn cüa Ong Phtm 
Trung Thanh; 

ChUng tOi xin cam két các thông tin cong bÔ trên dày là dung sir thirc và hoàn 
toàn chju trách nhim truac pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bô./. 

Noi nhân: 
- Nhi.rtrén; 
- HDQT, BKS (b/c); 
- TGD (b/c) 
- Website TCT; 
- Lixu To CBTT./. 

NGU'QLCÔNG 
/ 

( 

THONG TIN 

gTâm 


















