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Kinh güi:

CÔNG BÔ THÔNG TIN BÂT THÛÔNG
(Trong vông 24h)

- Uÿ ban chüng khoân Nhà nuôc.

- So giao dlch chrmg khoân TPHCM.

1. Tên tô chric: Công ty Cô phàn Dàu tu và Thüong m+i DIC

- Mâ chûng khoân: DIC

- Diachr tr1rsochinh: (àuo'1l.i-bisK1 Dàng. phuorrg a. quAn l. IPHC\4

- Diên thoai: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

- Nglrôi ihüc hièn công bô thông rin: Bà Le Thl Thul Nga Phô Tông gi.im,l6c Công ry

Cô phân Dàu tu và Thuong mai DIC.

L NOI Oung tnong trn cong 0o:

Công ty CP Dàu tu và Thuong m4i DIC xin Công bô thông tin vè "Bâo câo két qua giao

dich cô phiéu cua cô dông nôi bô \à nguôi cô lién quan'

3. Thông tir này dà duo. c công bô trên trang thông tin diqn tù cüa công ty vào ngày

1 1/09/20 1 7 tâi dùong dân: www.dic-intraco.vn.

Chüng tôi xin caûr két câc thông 1in công bé tren dây lâ dung su thât và hoàn toàn chiu
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CÔNG TY CÔ PHÀN DÀU TU
VÀ THTIONG M+I DIC

CÔNc HÔA xÀ HoI CHÛ NGHÏA VIET NAM

Dôc lâp Tü do Hênh phüc
Sôl0lr20 1 7/CV.DIC-Inrraco

t/ ÿ baht cao Ket qua Rtao dlch cô . TPHCM, Cdy)4 thtingg niim2017

cùd cô dô g l1ôi bô

1. Thông tin vè câ nhâdtô chuc thuc hiên giao dich.

- I lo và tên câ nhâr/Tên tô chuc: PHAM LÂU fUfÊN UOÀNC
- Qu6c dch:

- Sô CMND, Hô chiéu, Thé càû cuôc:

- Dia chi liên hê/Dia chi tru sô chinh:

- Diên thoai:

I'qr À crao DtcH cô.pHtËu/cHûNc cHi et- ÿ cr A \GLùr Not
TY DAI CHÜN.C. NCT-IOI NQI BO CUA QUi Oqr CHt 'IC \ À NCTIÔI

cô LrÊN euAN cûÀ Niuùr Nôr so

Kinll güi: - Ûy ban Chung khotu Nhà nuôc
- Sô Giao dich chung khoân
- Công ty dai chring/ Côrg ty quân 1ÿ quÿ

Far: ................ Email: ............... Website: ... _.....
- Chüc r,u hiên nay tAi công ty dai chring, công ty quar Iÿ quÿ (néu cô) hoàc m6i quan hê vôi
công ty dai chimg, công ty quan 1ÿ quÿr

- Chüc vu tai công ty dai chüng, công ty qùan lÿ qùÿ tai ngày dàng kÿ giao dich (néu
cô):... ... ..... rà ngày không côn là ngudi nôi bô hoàc nguoi cô liên quan iûnnguùi nôi bô cùa
côûg ty dai chüng, công ty quân lÿ quÿ: .. . .. . .. .. . .. ..(nêr.: rô lÿ do) *
*:. Muc này.chi dành cho trurtng hop chua hû thèti han dàng lci giao ttich, dài tÿa g iàng lÿ
kh.ông côn là ng,rài nQi bQ hoàc nguài cj li,ln quon ,uu ,gooi ,çi bà cua Lông ty dtli chung.
côn{ N qu.t,1 lÿ quÿ.

2: fh:le.tm v.è nguùi nôi bô cüa công iy dai chung/quÿ dai chüng là nguùi cô liên quan cùa câ
nhâo/tô chüc thuc hiên giao dich (dtii tôi truong ht2p nyùi thttc iiên glaa riich là nguù,i cô liên
quan cua ngxôi nôi bô cùa công ty ddi chüng/quÿ ilai chûng)..

- Ho và tà1 nguoi nôi bô. NGUYÉN eUôC NHÂN
- Quoc trc h.

- 5ô ( M\D. Hô chieu. fhe cxn clroc
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- Dia chi thuùng trü:

- DiQn tho4i liên h§: Fax: Email:

- Chüc vu tâi công ty dêi chïng, công ty quan lÿ quÿ têi ngày câ ûhân/tô chirc nêu tai muc 1 dàng
kÿ giar dich.

- Chric lu hiên nay tai công ty dqi chüng, công ty quar lÿ quÿ: Phô Tiing Giâm t ic
--Méi quan hÇ giùa câ nhâr/tô chric thgc hiÇn giao dich vôi nguoi nQi bô: Là vq ông Nguyên
Quôc Nhân

- 56 luqrg, tÿ lê cô phiéu mà nguùi nQi bO dang nrim giü (néu cô): 433.335 cô phiéu, tuong
tluong 1,639lo.

3. Mâ chûng khoân giao dich; DIC

4. Câc tà khoan giao dich cô cô phiéu/chung chi quÿ nêu tai muc 3l

5. Si5 luqng, tÿ 1ê cô phiéu nâm git truôc khi thUc hiÇn giao dich: 164.352 cô phiéu, tuong
dvong 0,620Â.

6. Sd lunng cô phiéu dàng kÿ bân: 164.352 cô phiéu

7. Sô luqng cô phiéu da brin: 164.352 cô phiéu

8. Sô luqng, tÿ 1ê cô phiéu nâm giü sau khi thuc hiên giao dich: 0 cô phiéu, tuong tlu.ong
0,00./..

9. Phûorg thûc giao dichr Giao dich thôa thuân và khop lênl1 rai SGpCK

10. I hoi gian thuc hièn giao dich. rÛ ngày 2 2Æal20l1 d& ngày 2t109t2011

Câ nhân/t6 chric bâo câo

(Kÿ, ghi rô hq tên)

PHÀM LAM THIEN HOANG


