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Kinh güi:

cÔxc nÔ rnÔNc rrN nÂr rHtoNG
(Trong vÔng 24h)

- Uÿ ban chüng khoân Nhà nuôc'

- Sô giao dich chüng khoân TPHCM.

1. Tên tô chüc: Công fy Cô phàn Dàu tu và Thuong m4i DIC

- Mâ chüng khoân: DIC

- Dia chi trp sô chinh: 0àu 9) 13-bis Kÿ Dông, phuÙng 9, quân 3, TPHCM

DiQn tho4i: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

- Nguùi thsc hiQn công bô thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga - PhÔ Tông giâm dôc Công tv

Cô phàn Dàr,r tu và Thuong m4i DIC'

2. NQi dung thông tin công b6:

Công ty Cp Dàu tu và Thu<rng m4i DIC xin Công UO thOng tin vè viÇc "Giao dich cô

phiéu cüa cô dông nQi bÔ và nguÙi c6 liên quan"

3. Thông tin này dâ dugc công bô trên trang thông tin diÇn tü cüa công ty vào ngày

23 I 0 5 12017 t4i duùng dân: www.dic-intraco.vn.

Chüng tôi xin cam két câc thông tin công bô trên dây là düng su thât và hoàn toàn chiu

trâch nhiêm truôc phâp lu4t vè nQi dung câc thông tin dâ côn-g bô'

ceNG HÔn xÂ Hgr cHÛ NGHIA VIET NAM
Eôc lâp - Tu do - Hanh phüc
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CÔNc TY Co prrÀN oÀu rU CQNG uÔa xÂ HQr cHÜ NcHTa vrcr NAM
VÀ TUTONG MAI DIC

DQc lQp - Ty do - H4nh phüc

s é: : 1.5 rs. t zo t] I cy .Drc -Intraco

Vtv CBTT giao dich cô phiéu cùa
; J^

co aong nôi b0 TPHCM, ngày 23 thdng 05 ndm 2017

THÔNG BÂo GIAo DICH Co PHIEU/CH(NG CHÏ QUÿ cÛI Co DÔNG NQI B8,
NGTIÙI DÛqC Ûy QuyÈN CÔNG Bo THÔNG TIN, NGTIü cÔ IIÊN QUAN

Kinh güi: - Üy ban Chüng khoân Nhà nuôc

Sô Giao dich Chung khoân

. , - Công ty CP Dàu tu và Thucrng m4i DIC

1. Tên câ nhân/tô chirc thgc hiÇn giao dich: NGUVÉN qUôC NHÂN

- S6 CVnv»lsO trô chiéu: 025556530

- Quôc tich: VIET NAM

- Dia chi:

- Diçn thoai liên hÇ: (08)39310504 Fax: Email:

Chric vu hiên nay t4i tô chric niêm yét: Phd Tông giâm tlôc

2. Tên cüa nhân su chü chôt/nguùi dugc üy quyèn công bô thông tin cüa tô chüc niêm yét/dàng
kÿ giao dich, công ty quân lÿ quÿ/quÿ dàu tu d4i chirng cô liên quan (dôi vôi truùng hqp nguùi rhuc
hiên giao dich là nguùi cô liên quan):

- sô ctrNolso tr6 chiéu (sô GrDKDN - néu là tô chric):

- Quôc tich:

- Dia chi:

- Diên thoqi liên hÇ: Fax: Email:

- Chüc vq hiÇn nay tqitô chric niêm yétldàng kÿ giao dich, công ty quân lÿ quÿ/quÿ dàu tu d4i
chung:

- Môi quan hÇ cua câ nhân/fô chric thuc hiên giao dich vôi nhân sp chü chôt/nguùi duoc üy
À ^ , i ., ^quyên công bô thông tin:

- Sô lucr,ng, tÿ lê cô phiéu/chimg chi quÿ nhân sg chü chôt/nguùi dugc üy quyèn công b6 thông
! .*

un oang nam glu: i

' t'



5. Sô luqng, tÿ l9 cô phiéu/chimg chf quÿ nâm giü truôc khi thsc hiên giao dich: 481.265 cô

phiéu, tuo:rg tlucrng lrgloÂ.

6 Sô luqng cô phiéu dàng kÿ ban: 60.000 cô phiéu

7. Sô luqng, ty tê cô phiéu du kién nâm giü sau khi thsc hiÇn giao d!ch: 421.265 cô phiéu,
tuoag tluong lr58o/".

8. Mqc dich thgc hiÇn giao dich: Giâi quyét nhu càu tài chinh câ nhân

9. Phuong thüc giao dich: Giao dich thôa thu4n và khcrp lênh tai SGDCK

10. Thoi gian fu kién thsc hiQn giao dich: tu ngày 26t05t2017 dén ngày 23t06t2017

Cânhànttô chri'c bâo cr{o

(Kÿ, ghi rô hq tên)
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NGUYEN QUÔC NHÂN
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cÔNc ry co pnÂx oÂu rtl coNG uÔa xÂ uor cnÜ xcuÏa vrcr NAM
vÀ ruUrxc MAr Drc Dôc lap - Tu do - H4nh phüc
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v/v cBTT giao dich cô phiéu cùa T\HCM. nsàv 23 thdns 05 niim 2017; =^co aong nçi b0 
TPHCM' ngày 23 thdng 05 ndm '

THôNG nÂo GrAo DICH co rHIEU/cHÛNG cHÎ euÿ cÛ,q. co DÔNG Ner Bg,
NGIIü Etlqc Ûv euvÈN cÔNG Bo rHÔNG rIN, NGIIü cÔ lrÊN euAN

Kinh gùi: - Üy ban Chimg khoân Nhà nuôc

Sô Giao dich Chimg khoân

Công ty CP Dàu tu và Thucmg mai DIC

l. Tên câ nhân/tô chirc thuc hiên giao dich: PHdM LÂM THIÊ,N HOÀNG

- SO ClfNPlsO trô chiéu: 250367013

- Quôc t[ch: VIIT NAM

- Dia chi:

- DiÇn thoai liên hÇ: (08)39310504 Fax: Email:

- Chüc vp hiQn nay tai tô chûc niêm yét:

2. Tên cùa nhân su chü chôt/nguùi duoc üy quyèn công bô thông tin cüa tô chûc niêm yétldàng

kÿ: giao dich, công ty quân 1ÿ quÿ/quÿ dàu tu dai chüng cô liên quan (dôi v6i truùng hqp nguùi thuc

hiên giao dich là nguùi cô liên quan): NGUYEN QUOC NHÂN

- SO ClrNnlsô nô chiéu: 025556530

- Quôc tich: ViÇt Nam

- Dia chi:

- Diên tho4i liên hÇ: (08)39310504 Fax: Email:

- Chûc vr,r hiÇn nay tai tô chric niêm yétldàng kÿ giao dich, công ty quân 1ÿ quÿ/quÿ dàu tu d4i

chüng: Ph6 Tông Giâm tlôc

- Môi quan hê cüa câ nhârÿtô chûc thuc hiên giao dich vôi nhân su chü chôt/nguùi dugc üy
À ^ ,;,quyên công bô thông tin: Là vq ông Nguyên Quôc Nhân

- Sô luong, tÿ lê cô phiêu/chimg chi quÿ nhân su chü chôt/nguài duoc üy quyên công bô thông

tin dang nâm giü: 48t.265 cô phiéu, tuong iluolg 1,8[.oÂ. , r

3. Mâ chimg khoân giao dich: DIC

' t'



4. Sô tài khoân giao dich cô cô phiéu nêu tai muc 3:

5. Sô lucr,ng, tÿ 1ê cô phiéu/chring chi quÿ nâm giir truôc khi thuc hiên giao dich: 189.352 cô
phiéu, tuong ducrng 0,71o/o.

6 Sô luqng cô phiéu dàng kÿ bân: 35.000 cô phiéu

7. Sô luqng, tÿ lê cô phiéu dU kién nâm giü sau khi thr,rc hiÇn giao dich: 154.352 cô phiéu,
tuotg iluong 0,587o. I

8. Muc dich thuc hiên giao d!ch: Giâi quyét nhu càu tài chinh câ nhân

9. Phucrlg thûc giao dich: Giao dich thôa thu{n và khcrp lÇnh tai SGDCK

10. Thoi gian du kién thsc hiên giao dich: tir ngày 2610512017 tlén ngày 2310612017

Câ nhân/tô chrfrc bâo câo

(Kÿ, ghi rô ho tên)

i , l_------1 ,l rLlvv"----
PHAM LAM THIEN HOANG


