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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 
Kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; 

- Công ty Cổ phần Miền Đông (HOSE: MDG). 
 

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:  

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Phước Tiến  

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3702670138, đăng ký thay đổi lần thứ 1, 

ngày 29/09/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 89 lô DC29, đường số 01, khu dân cư Việt Sing, phường An 

Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

- Điện thoại:      Fax:  

Email: dtxdphuoctien@gmail.com    Website:  

- Mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan của người nội bộ của MDG. 

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): …… và ngày không còn là người nội bộ 

hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng:  ....... (nêu rõ lý do): Không 

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ 

hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng. 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức 

thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của 

người nội bộ của công ty đại chúng): 

- Họ và tên người nội bộ: Đỗ Việt Cường 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD:  

- Địa chỉ thường trú:  

- Điện thoại liên hệ:              ,  Fax:                      ,  Email:  

- Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Tổng 

giám đốc của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến. 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT của MDG 
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