
CÔNG TY CÔ PHÀN DÂU TTI &
THUONG MAI DIC (DlC-Intraco)

Sô: 515 -zolitcv.orc-tnrraco

V/v: Ch& danh sach thryc hiQn quyèn dqr DHDCD
thrùng niên nàm 2017 TPHCM, ngay l& thdng)4 nèim 2017

THÔNG nÂo
Vè ngày tlàng kÿ cuôi cùng tIê thgc hiÇn quyèrt

tham dg EHECE thuùng niên nàm 2017

Kinh gûi: Trung tâm Luu kÿ Chûng khoân ViÇt Nam

Tên Tô chtic phât hành: Công ry Cô phàn Dàu tu và Thuong mqi DIC
Tên giao dich:
Tru sô chinh:
DiÇn tho4i:
Fax:

Sàn giao dich:

Xin thông bâo dên Trung tâm Luu kÿ Chring khoân ViÇt Nam (VSD) ngày
dàng kÿ cuôi cùng cho chûng khoân sau:

Tên chimg khoân: Cô phiéu CTCP Dàu tu và Thucrng mai DIC
Mâ chimg khoân: DIC
Mâ ISIN: 'rN 000000 DICT

Lo4i chimg khoân: Cô phiéu phô thông

MÇnh giâ: 10.000 dông/ cô phiéu

Neày dàng kÿ cu6i cùng: 28104t2017

Dông thùi dè nghi VSD lap và gùi cho Công ty chüng tôi danh sâch nguài sô
hüu chirng khoân nêu trên.

Dia chi email nhfln file dir liÇu: banqhcddic@,gmail.com

l. Lÿ do và muc dfch: Chôt danh sâch cô dông dê hqp Eai hQi dèng cô dông
thuùng niên nàm 2017

2. NOi dung cU thê

- Tÿ lê thuc hiên: 01 cô phiéu - 01 quyèn biêu quyét

- Thùi gian thuc hiÇn: Công ty së công b6 sau

- Dia diêm thpc hiÇn: Công ÿ së công bô sau

- NQi dung cuôc hop: Dai hôi cô dông thuùng niên nàm 2017

Chring tôi cam két nhüng thông tin vè nguoi sô hüu trong danh sâch sê du-o. c sü
dqng düng muc dich và tuân thü câc g.uy dinh cüa VSD. Công ÿ chüng tôi së hoàn
toàn chiu trâch nhiêm truôc phâp luat nêu cô sai pham.

cgNG HOÀ xÂ Ugr cHÛ NGHÎA Vrpr NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phüc

DIC - INTRACO
l3Bis Kÿ Dèng, Phucrng 9, Quân 3, TP.HCM
(08) 393r 1966 -3931 0s04
(08) 3843 9219
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