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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt không có quan hệ sở hữu hay điều 

hành đối với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc 
 
 

Công ty Phát Đạt (HOSE: PDR) khẳng định không có mối quan hệ sở hữu và điều hành tại 

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping). (Theo Giấy 

chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc đăng ký 

thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 21/05/2019; Mã số doanh nghiệp 0309613530 và đính kèm Sổ 

đăng ký cổ đông). 

Ngược lại, Công ty TPL Shipping cũng không có mối quan hệ sở hữu và điều hành tại PDR 

(Theo Thông tin công bố thông báo cổ đông của PDR trên website: Thông báo cổ đông - Công 

ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) (phatdat.com.vn)) 

Ông Nguyễn Văn Đạt và gia đình không sở hữu và tham gia điều hành tại công ty TPL 

Trước đây, Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT PDR - đã giữ vai trò Cố vấn Hội đồng 

quản trị Công ty TPL Shipping. Tuy nhiên, Ông Nguyễn Văn Đạt đã thôi giữ chức vụ này kể 

từ năm 2016. 

Theo công bố của Công ty TPL Shipping, Ông Nguyễn Văn Tuấn (anh trai Ông Nguyễn Văn 

Đạt) và Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền đều đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà mình nắm 

giữ tại Công ty TPL Shipping cho các cổ đông khác vào năm 2019. (Theo Giấy chứng nhận 

ĐKDN của Công ty TPL Shipping đăng ký thay đổi lần thứ 12, ngày 21/05/2019).  

Hiện tại, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 99,2% cổ phần của Công ty TPL 

Shipping. (Theo Giấy chứng nhận ĐKDN của TPL Shipping đăng ký thay đổi lần thứ 15 cấp 

ngày 27/10/2021; Mã số doanh nghiệp 0309613530 và đính kèm Sổ đăng ký cổ đông). 

https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/
https://www.phatdat.com.vn/thong-bao-co-dong/
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Với tất cả những thông tin dữ kiện như đã nêu trên, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản 

Phát Đạt khẳng định PDR, Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch của PDR và gia đình không có 

bất kỳ mối quan hệ sở hữu và điều hành nào với Công ty Cổ phẩn Thương mại Vận tải biển 

Trường Phát Lộc. 

Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt đề nghị các tổ chức và cá nhân không phản ánh các thông 

tin liên quan giữa PDR, Ông Nguyễn Văn Đạt và gia đình với Công ty TPL Shipping khi chưa 

được kiểm chứng. PDR sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp và xử lý theo quy định 

pháp luật hiện hành đối với bất kỳ hành động đưa thông tin sai sự thật nào gây ảnh hưởng tới 

uy tín cá nhân, uy tín doanh nghiêp, hình ảnh thương hiệu, hoạt động kinh doanh của Công ty 

Phát Đạt và quyền lợi của các cổ đông PDR. 

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 

Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT PDR phụ trách Quản trị Công ty 

Email: phuc.le@phatdat.com.vn 

Điện thoại: 0903 815 989 

 

 

Các tài liệu đính kèm: 

1. Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc, đăng ký 

thay đổi lần thứ 6 cấp ngày 17/01/2014. 

2. Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc, đăng ký 

thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 21/05/2019. 

3. Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc, đăng ký 

thay đổi lần thứ 15 cấp ngày 27/10/2021. 

4. Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc ngày 

06/05/2019. 

5. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền . 

6. Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước của bà Nguyễn Thị Diệu Hiền. 

 

mailto:phuc.le@phatdat.com.vn


srl K[, ltilAcH vA DA{.i T-Lj'

l-H;\Nt"t rlFlrl rm cui tvilNi"t
Prrflsc *axc; r* xlurf BtrAr\trl

I 

**.. *.+"_^- r h.1-tuil%&u!:_,

**uJff&ffiAm'
%.*.r

HSnh phric
c8h1c rroA xi ruqr cxir

Dgc If p * Tr.r'dtl *

Website:l;rnliil:

3. ilgirrtr, ngfu$ kinh d*snh

i S'i""I' i - .l-e:.r-:H$rh : lvlii *arinir ,

i t itlo+t dgng clicir vu hi triv khac li0n qlran cien vfin tiri i- i-'Yii{;;, -i

i- chi tigr l:ich vu dqli I-v tau bien f:ict vU il+i li; rA, r*; elrrrrng
ihiin.

1)p-**
f/s/ F}*rt *r



I'0n

, L4.)

lSring chfi:"' ?,idm tnl{{Ji ry: #$ng

1\.{inh gia cS ph*n: i*.t}0{} clOng
-l'*ng 

sc cfi phan: 5.{}{}ti.0{Jfl
, ,? T A

$. S& cS phfin ilu'r.r'c qr.1'8n chlo trdn: 0

i" Ilanh s:l*h eS d$ng s*ing l$p

4. Viin ili$u l$
' . j r.lv0i] atre* le:

?

i fi . t]0il.Ot]il. {Xit} ci$ng

' '^,, i"-- **

r' !{.-rtri

,i

iL1 
i

a!r,'( :

hir-rr,
,1... r i
ttt* ., !.:
.1 r:t i

:,::i
rxll ;

:,.t i
I tI I ;

inh i,i

qxlr i

t{}i
l

i
I

.............--.;..-..-,....--..

l+ft i
l

I

i
l

1

:.--*4----**
-,.-l

i
i

i
I

I
!

I ii_e
I

i

i
i

*--:-"-,. ^:,-t** ,:.-- :-':- -

{iia tri cri plian

{Vi:,iD}

-:'..... 
. "''' ,. I ".irlr i*, Stigtar

l-i

' i?;) . LI'lNt)
i i {irr}il(l\r1ia
I i *hr,rn$ tl":Lr,

i |*rt ulrnn hu
I I r, r' r

; : Prl;rp h:ni1c

i I il0i virr cti
!i
i , llllilll:
i i tulSI)l.J dnl1! i voi r{t',anh
:i
! r'^ j'.:
I i ilgllt'Jll: ){

i i tJtrr-'gt tilnl

i i {hi\nl, iiil:

i i cltii vqii t*
, 

--,*--.1[tigli Iti {l2ir,:r)3+,i:

;l

ii
,i- 

"* 
;;,i,i r trt

f*'---- i -ll tui 02a54659
tili;1
lt+*-_J
r{ toirl I \_ri
..1.-- -.,-------.- r' --

il sul {iz2-{Te}6{}:Ittt,. 
1

!l'i-------1
)i 8{ii

ivrii cri rrhdn: dia.rhi!
i tru sir clrfnh doi i
i,ii vtli tS chtrc i

*. r*
t a.{h-
w.



/ il. Ngrroi d4i rtign thea plf p lu{t ctirt c$ng t-r'

Chirc danh: ?iirgeiri$? ef,{ir

Ho va ten: NfitiYEhl THI Pl-ll}tlhrfi THA$ ltUj 
ti*h:

Sinh ngav: tlti'{}tit976 l}fin t$c: Kinh Quoc tich:
.:

Ltrili gilii c.hung thirc ca nhin: Gi'di' c,h*ng reirth it&rirt r/rin

SO: fJJJJ J:#JJ
Ngiir, c$lr" l'8i{i5i!{} t{} N*'i crip: C:,f 7'P" iJ{-,,l.f

Nr-ri tlar:g k]- l'r0 khfiu thrrnng tru:

Id'rri.Jc&ur,rg*rSkr: ^fufai, tSi-l$/f-u'rrirgNhtrii-oc, PPlurxngll,Su*tr j. Ilrr'rr'lhphr:

{{t) {'iti Miruh, lii(t N**t
,--, ; = ,,^L.htl u hren ta::

i,ri.rr J ! chung*r,Scc futai, 153-16l Lxarig,\frii Hw, P/tu'dng !/, Qt"t$te5, fkri*Jtp&ii
If i Chi hlirrlt, l'idr ,\rrl.l, ..

.:
9.'l-h0ng tin v6 chi nlrinh

v$ tlia di6m kinh rl*a*hI l. T'h0ng tin

tr'ft -Y$,*$srgk S*#a:

Schrlng

Chti'ng th{c bin sao
df ng vdi bdn chinh.

thdc:..,...,2;d,.?"],::k;......ft ydnd:..,....p.5,",,""ll0flBs

I ri
!Y L{

,! tgI ,,\:*r.t

P. Phri Thugn -Q,7

8i [Wi*r---'NxM4fI
aloY,€iflauWli

I1fi0














