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THONG BÁO 
Giao dich có phiéul chúéng chi quý/ chúng quyèn có báo �£m cça 

nguroi nÙi bÙ và nguròi có liên quan cça nguròi nÙi bÙ 

Kính gui: 
- Uy ban Chung khoán Nhà nuóc; 
So Giao dich chung khoán TP Hò Chi Minh 

- Công ty CP �at Phuong (DPG 

1. Thông tin vè cá nhân/to chéc thuc hiÇn giao dich: 
Ho và tên cá nhân/Tên to chuc: LUONG THI THANH 

Ngày cáp: 

Quóc tich: ViÇt Nam 
- Só The c�n cuóc: Noi cáp: 

Dja chi liên hÇ: 

- Dien thoai: Fax: Email: 

Chirc vu hien nay tai công ty dai chúng, công ty quàn ýy quý (néu có) ho·c moi 
quan hê vi công ty �¡i chúng, công ty quan lý quy: KHÖNG 

2. Thông tin vè nguròi nÙi bÙ cça công ty �¡i chúng/quý �¡i chúng là nguròi có liên 
quan cüa cá nhân/tó chúrc thuc hiên giao dich (�ói vói truong hop nguoi thyc hiÇn giao 
dich là ngwòi có liên quan cça nguòi nÙi bÙ cça công ty �ai chúng/quý �ai chúng 

2.1 Ho và tên ngwoi nÙi bÙ: LUONG MINH TUÁN Quoc tich: ViÇt Nam 
Só CMND/HÙ chiéu/The c�n cuóc: 
- �ia chi thuòng trú: 

- �ien thoai liên hÇ: Fax . .. Email 

Chúc vy hiÇn nay tai công ty �ai chúng, công ty quân lý quy: Chù tich HÐQT 

Mói quan he gita cá nhân/tò chüc thuc hiÇn giao djch vói nguöi nÙi bÙ: ChË gái 

Só luong, tý lÇ có phiéu/chúng chi quý/chung quyên có b£o �£m mà nguôi nÙi bÙ 
dang nåm gio (nêu có): 10,043,657 cô phiêu, tý lÇ 15.942% 

2.2. Ho và tên ngwöi nÙi bÙ: �ANG HOANG HUY 

Quoc tich: ViÇt Nam 
- Só CMND/HÙ chiêu/Thè c�n cwóc: 

-Dja chi thwong trú: 
- Diên thoai liên hÇ: Fax:..... Email: 
- Chúc vy hiÇn nay tai công ty �ai chúng. cong ty quan lý quý: Thành viên H�QT 

-Mói quan he gita cá nhán/td chuc thuc hien giao dich voi nguöi nÙi bÙ: Chông 



Só luong. ty le co phiéu/chung chi quý/chúng quyèn có báo �àm mà nguoi nÙi bÙ 
�ang nam giù (nêu có): 0 có phiéu, ty lÇ 0.00% 

3. Mã chúng khoán giao dich: DPPG 

Mä chúng khoán co so (�ói vói chéng quyèn có bão �àm): 

4. Các tài khoån giao dich có co phiéu/chung chi quy/chúng quyèn có bào �àm nêu 
tai muc 3 

5. Só luong. tý lÇ có phi�u/chung, chi quý/ chung quyên có bào �äm n�m giï truóc 
khi thuc hiÇn giao dich: 3,619,613 cô phiÃu, tý lÇ 5.7454% 

Só luong, tý lÇ chúng khoán co so (nêu t¡i måc 3) n�m giï truóc khi thyc hiÇn 
chung quyên có bão �àm: 

6. Só luong co phiéu/chung chi quy/chúng quyÁn có bào �àm ��ng ký 
mua/bán/cho/�uoc 
nhuong/hoán �ói: 

cho/täng/duoc täng/thua ke/chuyên nhuong/nhn chuyên 

Loai giao dich ��ng ký: BAN 

- Só luong có phiéu/chúng chi quy/chúng quyèn có bào �am �äng ký giao dich: 

300,000 có phiêu 

7. Giá tri giao dich du kién (tinh theo mênh giá): 3,000,000,000 �ông 

Giá tri chung quyèn có b£o �§m (theo giá phát hành gàn nhát) giao dich du kién (�ói 
vói chung quyên có bào �àm): 

8. Sô lugng. ty lÇ có phiéu/chung chi quý/chung quyèn có bào �£m dy kiên n�m giü" 
sau khi thyc hiÇn giao dich: 3,319,613 có phiêu, tý lÇ 5.2693% 

9. Myc dich thuc hiÇn giao dich: Giàm tý lÇ n�m giï 

10. Phrong thuc giao dËch: Thoa thuân hoãc khóp lÇnh 

11. Thoi gian dr kién thuc hiÇn giao dich: Tu ngày 13/07/2022 �én ngày 25/07/2022 

Só lrong, tý lÇ chúng khoán co sò nám giï tai ngay thông báo giao dich: 

CA NHANITO CHÚC BÁO CÁO/ NGUOI DUOC ÜY 
QUYEN CÔNG BÓ THÓNG TIN 

(Ký. ghi ro ho tên, �óng dáu - néu có) 

Noi nhan: 

So GDCK 
- UBCKNN 

DPG 

Lnng 


