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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: 

- Quôc t[ch: VIIT NAM

- Dia chi:

- DiÇn thoai liên hÇ: 0504 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: 

- Quôc tich: ViÇt Nam

- Dia chi:

- Diên tho4i liên hÇ: 0504 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




