
G BÁO GIAO DỊCH CỒ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSACTION INSHARES/FUND CERTIFICATESOF INTERNAL PERSON AND 
RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the CircularNo 155/2015/TT-BTC on Ocĩoberoê, 2015 oíthe Ministry of Finance 
guiding the Intormation disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLÌC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020 
HCMC, day 24 month 09 year 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỒ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSẢCTIỎN IN SHARES/FUND CERTIFICATES OFINTERNAL PERSON OF PUBLIC 
COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OFINTERNAL

PERSON.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ lnformation on individual/ organization that conducts 
the transíer:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: TRÀN CHÂU DANH

- Quốc tịch/ Nationality. Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certiíicate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place oíissue.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sờ chính/ Address'.

- Điện thoại/ Telephone'.......................Fax:...................Email:...............Website:...................

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại 
chúng, công ty quản lý quỹ ICurrent position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship with the public company, the fund management company: Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 
chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người 
nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Intormation about internal person of the public 
company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person 
of internal person oĩthe public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of intemal person:

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ ICurrently posittion in the public 
the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 
individual/organization executing transaction with internal person:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ovvnership 
proportion ofshares held hy the internal (ifany):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3ITrading account number with
shares/fund certiíicates mentioned above:............... tại công ty chứng khoán/ In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ovỵnership 
proportion of shares/fund certiíicates held beíore transaction: 165.623,84 Chứng chì Quỹ chiếm tỷ lệ 
2,061%

6. Số tiền cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Amount of shares/fund certiíicates registered to purchase/ sale/ 
give/be given/donate/be donated /inheriưtransíer/transferred/swap: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu 
Việt Nam đồng)

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, 
ownership proportion of shares/fund certiticates expected to hold atter the transaction: phụ thuộc vào 
kêt quả phân bổ chứng chỉ quỹ tương ứng với số tiền đăng ký mua

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư định kỳ

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Phân bổ lệnh tập trung

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: Từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 
29/09/2020 đến ngày 13/10/2020

CÁ NHÂN/TỐ CHỨC BÁO CÁO 
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG Bố THÔNG TIN

-Bặííg Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin 

Công ty TN H H  M TV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỒ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ

NOTICE OF TRANSACTION INSHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND 
RELATED PERSONSOF INTERNAL PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the CircularNo 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance 
guiding the Iníormation disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBŨC OF VIETNAM 
Independence • Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020 
HCMỎ, day 24 month 09 year 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH c ổ  PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE ỎF TRANSÁCTIÒN IN SHARES/FUND CERTIFICA TES OFINTERNAL PERSON OF PUBLIC 
COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OFINTERNAL

PERSON.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Intormation on individual/ organization that conducts 
the transíer:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization\ ĐẶNG VỊ THANH

- Quốc tịch/ Nationality. Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certiíicate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place of issue.

- Địa chỉ liên hệ/ĐỊa chỉ trụ sờ chính/ Address:

- Điện thoại/ Telephone:......................Fax:.................. Email:...............VVebsite:...................

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại 
chúng, công ty quản lý quỹ ICurrent position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship with the public company, the fund management company: Trưởng Bộ phận Phát 
triển Kinh doanh Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 
chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người 
nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Inỉormation about internal person of the public 
company/public fund is related person of trading individual/organizatior> (in case trader is related person 
of internal person of the public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name oíinternal person:

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: NAAí / k '

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Currently posittion in the 
the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 
individual/organization executing transaction with internal person:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ownership 
proportion of shares held by the internal (ifany):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with
shares/fund certiíicates mentioned above:............... tại công ty chứng khoán/ In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares/fund certiíicates held beíore transaction: 36.481,74 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,454%

6. Số tiền cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Amount of shares/fund certiíicates registered to purchase/ sale/ 
give/be given/donate/be donated /inheriư transíer/transferred/swap: 10.000.000 đồng (Mười triệu Việt 
Nam đồng)

7. Số lưựng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, 
ownership proportion of shares/fund certiíicates expected to hold atter the transaction: phụ thuộc vào 
kết quả phân bổ chứng chỉ quỹ tương ứng với số tiền đăng ký mua

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư định kỳ
9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Phân bổ lệnh tập trung

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction períod: Từ Ngày Giao dịch Chứng chì Quỹ 
29/09/2020 đến ngày 13/10/2020

d r ^ .CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG Bố THÔNG TIN

ĐặrĩỉTNguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin 

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



GIAO DỊCH CỔ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN 
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ

PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

NOTICE OF TRANSACTIONINSHARES/FUND CERTIFICATESOF INTERNAL PERSON AND
RELATẸD PERSONS OF INTERNAL PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 o f the Ministry of Finance 
guiding the Intormation disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIAÌIST REPUBLÌC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM ngày 24 tháng 09 năm 2020 
HCMC, day 24 month 09 year 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỐ PHIÉỤ/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦẠ NGƯỜI NỘI Bộ CỦẠ CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG, NGƯỜI Nội Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHỦNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI Nội

.BỘ
NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OFINTERNAL PERSON OF 
PUBLIC COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF

INTERNAL PERSON.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sờ Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Intormation on individual/ organization that 
conducts the transter:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: ĐẶNG NGUYỄN TRƯỜNG TÀI

- Quốc tịch/ Nationality. Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ 
/D card/Passport No. (in case of individual) or Certiticate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place of issue:

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sờ chính/ Address:

- Điện thoại/ Telephone: ...................... F ax:...................Email:............... VVebsite:....................

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty 
đại chúng, công ty quản lý quỹ ICurrent position in the Public company, the fund management 
company (if any) or relationship with the public company, the fund management company: Người 
điều hành Quỹ DFVN-CAF và Phó Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi 
Lite Việt Nam

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá 
nhân/tỗ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan



của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ lnformation about internal person of the 
public company/public fund is related person o f trading individual/organization (in case trader is 
related person otinternal person o ĩthe public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person:

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address: VIÊN Y m\

- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email: UiF E /^ý |

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ ICurrently posittion insthe p/iblic 
company, the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 
individual/organization executing transaction with internal person:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ovvnership 
proportion oíshares held by the internal (itany):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3ITrading account number with
shares/ỉund certiticates mentioned above:............... tại công ty chứng khoán/ In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares/fund certiticates held beíore transaction: 17.263,12 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,2148%

6. Số tiền cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đỗi/ Amount of shares/fund certificates registered to' purchase/ 
sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inheriư transter/ transferred/swap: 10.000.000 đồng (Mười 
triệu Việt Nam đồng)

7. Số lượng, tỷ lệ cỗ phiếu/chứng chì quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, 
ovvnership proportion of shares/fund certiticates expected to hold after the transaction: phụ thuộc vào 
kết quả phân bổ chứng chỉ quỹ tương ứng với sổ tiền đăng ký mua

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư Định kỳ

9. Phương thức giao dịch/ Mode oítransaction: Phân bổ lệnh tập trung

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: Từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 
29/09/2020 đến ngày 13/10/2020

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/,-W
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Đ
Người được ủy quyền Công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỒ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN CÙA NGƯỜI NỘI Bộ

NOTICE OF TRANSACTION INSHARES/FUND CERTIFICATESOF INTERNAL PERSON AND 
RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the CircularNo 155/2015/TT-BTC on October06, 2015 of the Ministry of Finance 
guiding the Iníormation disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOÒIAÌIST REPUBŨC OF VIETNAM 
Independence • Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2020 
HCMC, day 24 monih 09 year 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CÙA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE ỎF TRANSẢCTIÒN IN SHARES/FUND CERTIFICA TES OFINTERNAL PERSON OF PUBLIC 
COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OFINTERNAL

PERSON.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sờ Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Iníormation on individual/ organization that conducts 
the transter:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization\ TRẢN THỊ ANH TRÂM

- Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certihcate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place of issue.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address:

- Điện thoại/ Telephone:......................Fax:.................. Email:...............VVebsite:...................

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại 
chúng, công ty quản lý quỹ ICurrent position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship with the public company, the fund management company: Người điều hành Quỹ 
DFVN-CAF và Trường phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 
chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người 
nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Intormation about internal person 
company/public fund is related person of trading ĩndividual/organization (in case trader is 
otinternal person ofthe public company/public fund):

- Họ và tên người nội bộ/ Name ofinternal person:

- Quốc tịch/ Nationality:

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

- Điện thoại liên hệ/ Address: Fax: Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ ICurrently posittion in the public company, 
the fund management company:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 
individual/organization executing transaction with internal person:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ovvnership 
proportion otshares held by the internal (iíany):

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with
shares/fund certiíicates mentioned above:............... tại công ty chứng khoán/ In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares/fund certiíicates held beíore transaction: 8.825,44 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,1098%

6. Số tiền cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Amount of shares/fund certiticates registered to purchase/ sale/ 
give/ be given/ donate/ be donated /inheriư transíer/ transferred/swap: 2.000.000 đồng (Hai triệu Việt 
Nam đồng)

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, 
ownership proportion of shares/ỉund certiĩicates expected to hold atter the transaction: phụ thuộc vào 
kết quả phân bổ chứng chi quỹ tương ứng với số tiền đăng kỷ mua

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư định kỳ

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Phân bổ lệnh tập trung

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 
29/09/2020 đến ngày 13/10/2020

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC BÁO CÁO/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÊN,CÔNG Bố THỐNG TIN

guyễn Trường Tài
Người được ủy quyền Công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam



NG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN
QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSACTION INSHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON AND 
RELATED PERSONS OF INTERNAL PERSON

PHỤ LỤC SỐ 10
APPENDIX 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry ofFinance 
guiding the lnformation disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIAÌIST REPUBLÌC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM ngày 24 tháng 09 năm 2020 
HCMC, day 24 month 09 year 2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH c ố  PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CÔNG TY ĐẠI 
CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bộ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI Bộ 

NOTICE OF TRANSẢCTIÒN IN SHARES/ FUND CERTIFICATES OFINTERNAL PERSON OF PUBLIC 
COMPANY, INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OFINTERNAL

PERSON.

Kính gửi: - ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sờ Giao dịch chứng khoán
- Công ty đại chúng/ Công ty quản lý quỹ

To: - The State Securities Commission
- The stock Exchange
- The public company/ The fund management company

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Intormation on individual/ organization that conducts 
the transĩer:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: TRẢN BÍCH NGỌC

- Quốc tịch/ Nationality. Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certiíicate of business registration No. (in case of 
organization), date of issue, place oíissue.

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address:

- Điện thoại/ Telephone: ......................Fax:...................Email:...............VVebsite:...................

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại 
chúng, công ty quản lý quỹ ICurrent position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship with the public company, the fund management company:

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ



chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người 
nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/ Iníormation about internal person of the public 
company/public fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person 
of in te rnal person ofthe public company/public fund):

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ ICurrently posittion in the public company, 
the fund management company: Người điều hành Quỹ DFVN-CAF và Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 
individual/organization executing transaction with internal person: Em ruột

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/ Number, ovvnership 
proportion otshares held by the internal (ifany): 8.825,44 Chứng chì Quỹ chiếm tỷ lệ 0,1098%

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with
shares/fund certiíicates mentioned above:............... tại công ty chứng khoán/ In securities company:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ownership 
proportion of shares/fund certificates held betore transaction: 2.016,33 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,0251 %

6. Số tiền cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển 
nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi/ Amount of shares/fund certiíicates registered to purchase/ sale/ 
give/ be given/ donate/ be donated /inheriư transíer/ transferred/swap: 1.000.000 đồng (Một triệu Việt 
Nam đồng)

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chì quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, 
ovvnership proportion of shares/fund certiíicates expected to hold after the transaction: phụ thuộc vào 
kết quả phân bổ chứng chỉ quỹ tương ứng với số tiền đăng ký mua

8. Mục đích thực hiện giao dịch/ Purposes of transaction: Đầu tư định kỳ

9. Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: Phân bổ lệnh tập trung

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ Transaction period: Từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 
29/09/2020 đến ngày 13/10/2020

- Điện thoại liên hệ/ Address:

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: TRẦN THỊ ANH TRÂM

- Quốc tịch/ Nationality: VIỆT NAM

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Fax: Email:

CÁ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CÁO/

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam

NGƯỜI ĐƯ< 'NG TIN


