
(q u ả  g ia o  d ịc h  c ổ  p h ié u /c h ứ n g  c h ỉ q u ỹ  c ủ a  n g ư ờ i n ộ i bọ  v à  n g ư ờ i c ó
LIÊN QUAN

)N RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL
_____  PERSON AND AFFILIA TED PERSONS

(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 October06, 2015 o ĩthe Ministry of Finance 
guiding the Intormation disclosure on securities markets)

PHỤ LỤC SỐ 12
APPENDIX 12

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

THE SOÒIAÌIST REPUBLÌC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020 
HCMC, day 30 month 07 year 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỔ 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
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION 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/ Intormation on individual/organization:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of indlvidual/organization: ĐẶNG NGUYÊN 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/ ID 
card/Passport No. (in case of individual) or Certiticate otbusiness registration No. (in case of organization), 
date of issue, place o f 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/ Current position in the public company, the fund management company (if 
any) or relatiónship with the public company, the fúnd 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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ Posittion in the
public company, the ĩund management company at registration date (if any):.............. và ngày không còn
là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
....................(nêu rõ lý do) */ and date on which is no ionger internal pérson or rèiated person of internal
person of the public company, the fund management company:

*: Mục này chì dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là
người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This



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 
ofthe 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:

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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 
dịch/ Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual /  
organization reĩerred to in paragraph 1 to reglster the transaction:...

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Currently 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 (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 3/Trading account number with
shares/fund certiỉicates mentioned above:.................. tại công ty chứng khoán/ In securities company:

item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal
person or related person of internal person of the public company, the fund management company.
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5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch/ Number, ovvnership 
proportion of shares/ỉund certiticates held beỉore transaction: 16.173,96 Chứng chì Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,2023%

6. Số tiền cỗ 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 transter/ transferred/swap: 5.000.000 đồng (Năm triệu Việt 
Nam đồng)

7. Số tiền đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán đổi) **/Amount traded (purchase/sale/give/be given/donate/be donated /inheriư transter/ 
transferred/swap). 5.000.000 đồng (Năm triệu Việt Nam đồng), tương đương với 579,13 Chứng chỉ 
Quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cỗ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ovvnẹrship 
proportion o f shares/íund certiíicates held atter executing transaction: 16.753,09 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ 
lệ 0,2090%

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ 28/07/2020

CÁ NHẬN/TỐ CHỨC BÁO CÁO/** (Trong trường hợp không thực 
hiện hết số lượng đăng ký, người 
nội bộ/ người có liên quan phải giải 
trình nguyên nhân.)/* (In case of 
tailing to execute full registered 
number, the internal person/ related 
person of internal person shall need 
to explain the reasons.)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CỒNG BỐ THÔNG TIN 
NAME ỎF REPORTING ORGANIZA TION/ 

INDIVIDUAƯ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE 
INFORMATION

Đặng Ngtíyễn Trường Tài
Người đượcíiý quyền công bố thông tin

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



KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIỂU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN

RT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL 
PERSON AND AFFILIATED PERSONS 

(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 OctoberOõ, 2015 otthe Ministry of Finance 
guiding the Iníormation disclosure on securities markets)

PHỤ LỤC SỐ 12
APPENDIX 12

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

THE SOCIAUST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020 
HCMC, day 30 month 07 year 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ CỦA CÔNG TY 
ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bổ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI

Bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION 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:

- 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 Certiticate ofbusiness 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/ Current position in the public company, the fund management company (if 
anỵ) 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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ Posittion in the
public company, the fund management company at registration date (if any):.............. và ngày không còn
là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
.................... (nêu rõ lý do) */ and date on which is no ionger internal person or related person of internal
person of the public company, the fund management company:

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là
người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This



item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal
person or related person of internal person of 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)! Intormation about internal person of the public company/public 
fund is related person of trading individual/organization (in case trader is related person of intemal-person 
of the 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:

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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao 
dịch/ Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual /  
organization reíerred to in paragraph 1 to register the transaction:...

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chủng, công ty quản lý quỹ/ Currently 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 oíshares held by the internal (if any):

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
sharesẨund 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, ovvnership 
proportion of shares/fund certiĩicates held beíore transaction: 34.303,41 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,4291%

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/íund certiticates registered to purchase/ sale/ 
give/ be glven/ donate/ be donated /inheriư transter/ transferred/swap: 10.000.000 đồng (Mười triệu Việt 
Nam đồng)

7. Số tiền đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán đổi) **/ Amount traded (purchase/sale/give/be given/donate/be donated /inheriư transỉer/ 
transferred/swap). 10.000.000 đồng (Mười triệu Việt Nam đong) tương đương với 1.158,27 Chứng 
chỉ Quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ovvnership 
proportion of shares/íund certiticates held after executing transaction: 35.461,68 Chứng chỉ Quỹ chiêm tỷ 
lệ 0,4424%

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày Giao dịch Chứng chì Quỹ.28/07/2020

** (Trong trường hợp không thực CÁ NHÂN/TÓ CHỨC BÁO CÁO/
hiện hết số lượng đăng ký, người NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN CỔNG BỐ THÔNG TIN
nội bộ/ người có liên quan phải giải NAME OF REPORTING ORGANIZATION/
trình nguyên nhân.)/* (In case of INDIVIDUAƯ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE
ỉailing to execute full registered INFORMATION
number, the internal person/ related 
person of internal person shall need 
to explain the reasons.)

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam
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PHỤ LỤC SỐ 12 
APPENDIX 12

Iề ĩ  q u ả  g ia o  d ịc h  c ổ  p h ié u /c h ứ n g  c h ỉ q u ỹ  c ủ a  n g ư ờ i n ộ i bộ  v à  n g ư ờ i c ó
LIÊN QUAN

ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL 
PERSON AND AFFILIA TED PERSONS

(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 of Finance 
guiding the Intormation disclosure on securities markets)

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

THE SOCIAÍIST REPUBŨC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness

TP HCM ngày 30 tháng 07 năm 2020 
HCMC, day 30 month 07 year 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỔ 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
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION 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/ Intormation on individual/organization:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization:TRẰN 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 Certiticate otbusiness registration No. (in case of organization), 
date of issue, place ofissue.

- 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/ Current position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship wíth the public company, the fund management company: Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ Posittion in the
public company, the fund management còmpany at registratíon dăte (if any):..............và ngày không còn
là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
.................... (nêu rõ lý do) 7  and date on which is no longer internal person or related person of internal
person of the public company, the fund management company:

*: Mục này chì dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng kỷ không còn là
người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This



item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal
person orrelated person otinternal person ofthe 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)! Intormation about internal person of the public company/public 
fund is related person of tradlng individual/organization (in case trader is related person of internal person 
oỉthe 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:

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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mụỡ~ỉ'đãng ký giao 
dịch/ Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual /  
organization reterred to in paragraph 1 to register the transaction:...

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

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch vởi 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 (if any):

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

4. Các tài khoản giao dịch có cỗ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3/Trading account number with
shares/ỉund certiĩicates 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 sharesẨund certiíicates held betore transaction: 150.375,46 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
1,8808%

6. Số tiền đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ 
Amouni registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inherit/ transíer/ transterred: 
70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu Việt Nam đồng)

7. Số tiền đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán đổi) **/ Amount traded (purchase/sale/give/ be given/ donate/ be donated /inheriư transter/ 
transferred/swap 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu Việt Nam dồng), tương đương với 8.107,94 
Chứng chì Quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownẹrship 
proportion of sharesẨund certiticates held after executing transaction: 158.483,4 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ 
lệ 1,9773%

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày Giao dịch Chứng chì Quỹ 28/07/2020

** (Trong trường hợp không thực 
hiện hết số lượng đăng ký, người 
nội bộ/ người có liên quan phải giải 
trình nguyên nhân.)/* (In case of 
tailing to execute full registered 
number, the internal person/ related 
person of internal person shall need 
to explain the reasons.)

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

NAME ÒF REPORTING ORGANIZA TION/ 
INDIVIDUAƯ PERSONS AUTHORIZED TO DISCLOSE 

INFORMlATION

Đặng Nguyễn Trường Tài
Người được ùỹ quyền công bố thông tin

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



KẾT QUẢ GIAO DỊCH c ổ  PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI Bộ VÀ NGƯỜI CÓ
LIÊN QUAN

'ORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES/FUND CERTIFICATES OF INTERNAL 
PERSON AND AFF\UATED PERSONS 

(Ban hành kèm theo Thõng 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 OctoberOô, 2015 o f the Ministry of Finance 
guiding the Intormation disclosure on securities markets)

PHỤ LỤC SÓ 12
APPENDIX 12

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 30 tháng 07 năm 2020 
HCMỎ, day 30 month 07 year 2020

BÁO CÁO KÉT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIÉU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGựờl NỘI Bộ CỦA CÔNG TY 
ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI Bổ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI

Bộ
REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION 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 chủng/ 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:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ Name of individual/organization: TRẰN 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 Certificate 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/ Current position in the public company, the fund management company (if 
any) or relationship with the public company, the fund management company: Người điêu hành Quỹ 
DFVN-CAF và Trường phòng Nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Lite Việt Nam

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ Posittion in the
public company, the fund management company at registration date (if any):..............và ngày không còn
là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
....................(nêu rõ lý do) */ and date on which is no ỉonger internal pérson or reĩated person of internal
person of the public company, the fund management company:

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng kỷ không còn là
người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ This



item is only for cases not yet registration deadline of transaction, the registrant is no longer the internal
person or related person of internal person oỉthe 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)/ 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 
of the 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:

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

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao 
dịch/ Posittion in the public company, the fund management company at date on which individual /  
organization reterred to in paragraph 1 to register the transaction:...

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

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tỗ 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/ Securlties code: DFVN-CAF

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3ITrading account number with
shares/íund 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, oỵvnership 
proportion of shares/fund certiĩicates held beíore transaction: 8.389,78 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ lệ 
0,1049%

6. Số tiền đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/ 
Amounỉ registered to purchase/ sale/ give/ be given/ donate/ be donated /inheriư transíer/ transíerred. 
2.000.000 đồng (Hai triệu Việt Nam đồng)

7. Số tiền đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển 
nhượng/hoán đổi) **/Amount traded (purchase/ sale/ give/be given/ donate/ be donated /inheriư transter/ 
transferred/swap). 2.000.000 đồng (Hai triệu Việt Nam đồng), tương đương với 231,65 Chứng chỉ 
Quỹ

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch/ Number, ownẹrship 
proportion of shares/fund certiticates held after executing transaction: 8.621,43 Chứng chỉ Quỹ chiếm tỷ 
lệ 0,1076%

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

10. Thời gian thực hiện giao dịch/ Transaction period: Ngày Giao dịch Chứng chì Quỹ 28/07/2020

** (Trong trường hợp không 
thực hiện hết số lượng đăng 
ký, người nội bộ/ người cố 
liên quan phải giải trình 
nguyên nhân.)/* (In case of 
tailing to execute full 
registered number, the 
internal person/ related 
person o f internal person 
shall need to explain the 
reasons.)

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

NAME ÒF REPORTING ORGANIĨA TION/
INDIVIDUAƯ PERSONS AUTHORIỈED TO DISCLOSEINFORMATION

Đặng<Nguyễn Trường Tài
Người được ủy quyền công bố thông tin

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


