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Kinh süi:

côNc nô ruôxc rrN BÂr rrrr-IùNG
(Trong vông 24h)

- Uÿ ban chimg kioân Nhà nuûc.

- Sô giao dich chrimg khoân TPHCM.

l. Tên tô ch{rc: Công ty Cô phàn Eàu tuvà Thuûng m4i DIC
- Mâ chtng khoân: DIC

- Dia chi trq sô chinh: (àu 9) 13-bis Kÿ Dèng, phuùng 9, quân 3, TPHCM

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

- Nguoi thgc hiÇn công bô thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga - Phô Tông giâm dôc Công ty

Cô phàn Dàu tu và Thuong m4i DIC.

z, l\Ql oung üong tm cong Do:

Công ty CP Dàu tu và Thuong mai DIC xin Công b6 thông tin vè üêc "Giao dich cô

phiêu cua cô dông nôi bÇ và nguùi cô lièn quan"

3. Thông tin này dâ dugc công bé trên trurg thông tin diên tü cùa Çông ty vào ngày

t6108/2017 têi duùng dân: www.dic-intraco.vn.

Chung tôi xin cam két câc thông tin công b6 trêD dày 1à dung su thàt và hoàn toàn chiu

trâch n}riém truoc phâp lu{r vè nQi dung câc thông (in ttà công bé.

CONG IIÔÀ xÂ HOI cEÛ NGHIÀ \TET NAM
Dôc lâp - Tu do - IIânh phüc

LE THI THIry NGÀ
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côNG TY cô PHÀr,[ DÀu rU
VA THII('NG MÀI DIC

CQNC HÔA XÀ HQI CHÙ \CHIA v Ib,I NA\4

Dôc lâp Tu do - H4nl phüc

s6: f?J./20 I 7/cv.DIC-Intraco

I /r' I nong Dao qao allch co phteu

cùa cô dôûg nôi bô ÿà ûgLrdi cô

liên quatx

TPHCM, gay4c thdng» nàm 2017

THÔNG BÂo crAo DICrr cô pHrÉu/cHrlNc cHi euÿ cûÀ cô EôNc Nqr BQ,
NCIU,ÛI DU.O. C ÛY QI,YÈN CÔNG BÔ THôNG Ttr.{, NGÛÙT CÔ LIÊN QUÀN

Ki r gtri: - Uy ban Chimg khoân Nhà nuôc

- Sô Giao dich Chû,ng kioân

' Công ty CP Dàu tE và Thuong mai DIC

I . Têû câ nhârÿtô chûc thlrc hiÇn giao dich: PHAM LÂM THIÊN HOÀNG

- s6 cMND/sô hô chiéu:

- Quôc tich: VIET NAM

- Eia chi:

- Diênthoai liên hê: Fax: Email:

- Chuc l'u hiên nay 1ai tô chric niêm yét:

2. Tên cûa nMn su chü ch6Vnguü duo. c ùy quyèn công bô thông tin cûa tô chirc niêin yéVdàlr$;3§
r.ÿ giao dich, công ty quar 1ÿ quÿ/quÿ dàu tû dai chüng c6 liên quan (di5i vô truong hop neuài thüc ë-
l:ieû giao dich là nguoi c6 liên quan): NGIJYÈN QUÔC NHÂN

- sô CMND/S6 hô chiéu:

' - Qu6c tich: Vi(t Nam

- Dia chi:

- EiCn thoêi Iiêû hC: Fax: Email:

- Chic \.u hièn oa) tqi rô chuc niém yéUdang kj giao dich. công r) quan lj quj q j dàu nr dai

':nring: Phd Tôog GiÉm dôc

- Môi quan hè cùa câ nhârÿtô chüc thlrc hiÇn giao dich véri nhân su chû chôVnguài duoc riy
,. uyèn công bô thông tin: Là vq ông l\guyèn Quéc Nbân

- :;é luqng. ry I§ cô phiéuchung chr quj niân sq chù chôungu<ri clLrgc.r.ry qu1èn rông ',r 66n*
r:,r tlang nâm giü: 433.335 cô phiéu, tucrng aluong 1,63%.



3. Mâ chrlm! khorân giao dich: DIC

4. Sô tai kùoân giao dich cri cô phiêu nèu tai muc 3:

5. Sri luqng. tÿ 1è cô pbiér-,.rctrung chi quy nâm giü truôc khi thlrc hiÇn giao dch: 164.352 cô

I'hiéu, tüûûg ilüong 0,62%.

6 Si5 luqng cô phiéu dàng kÿ brân: 164.352 cô phiéu

7. Sd luqng, tÿ lê cô phiéu dU kién Ém giü sau k1ri thr,rc hiÇn giao dich: 0 cô phiéu, tu<mg

duorg 0,00%.

8. Mqc ôich thgc hiÇn giao d!ch: Giâi quyét nhu càu tai cbioh câ nhân

9. Phuong thüc giao dch: Giao dich thôa thufln và kùop lênh tai SGDCK

10. Thèri gian dU kién thgc hiQn giao dlch: tir ngày 22108t2017 fullgày 2110912017

Câ nhân/t6 chûc bâo câo

(Kÿ, ghi rô hq tên)
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