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TP. HCM, ngày l4 thdng 03 ndm 2017

Kinh güi:

- CÔNC BO THÔNG TIN gÂr THUONG
(Trong vông 24h)

- Uÿ ban chimg khoân Nhà nuôc.

- Sô giao dich chimg khoân TPHCM.

Tên tô chric: Công ty Cô phàn Eàu tu và Thuong m4i DIC
Mâ chimg khoân: DIC

Eia chi tru sô chinh: 0àu 9) 13-bis Kÿ Eèng, phuùng 9, qufln 3, TPHCM
EiÇn thopi: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

Nguùi thgc hiÇn công bô thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga - Ph6 Tông giâm dôc Công ty
Cô phàn Dàu tu và Thuong m4i DIC.

Nôi dung thông tin công bô:

Công ty CP Eàu tu và Thuong m4i DIC xin Công bô thông tin vè viêc "Trüng thàu Cung

câp Than nhQp khâu phuc vu ch4y thtr, nghiÇm thu Nhà mây nhiÇt diÇn vinh Tân 4 (trgc

thuôc EVN), giâ tri ho. p dèng = 47 ,8 triêu USD, tucrng ducrng 1 .100 tÿ dèng" và thông

qua viêc tù nhiÇm Truông Ban Kiêm soât cüa Công ty.

Thông tin này dâ dugc công bô trên trang thông tin diÇn tü cüa công ty vào ngày

1 4 I 03 I 20 1 7 t4i ducrng dân: www.dic-intraco. vn..

Chüng tôi xin cam két câc thông tin công bô trên dây là düng sq thQt và hoàn toàn chiu

trâch nhiêm truôc phâp 1u4t vè nQi dung câc thông tin dâ công bô.
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NGHI QUYET CÛe HQr DOI\G QUÂX rnl
cÔxc ry co rHAN pÂu rrl vÀ THTIoNG MAr Drc

"V/v; Thông qua viêc trüng thàu Ho. p dông kinh é và Tù nhiQm Truông Ban Kiém sodt"

- Càn c{r Luqt Doanh nghiQp 2014 dd daqc Qutic hôi thông qua ngày 26/11/2014,

- Càn c* Eièu tê Tô chwc và hoqt dQng cùa Công ÿ Cô phàn Dàu wvà Thaong mÇti DIC;

- Cèin cû vào I{û quà diiu thàu ngày 22 thdng 02 nàm 2017;

- Càn cu vào Don tù nhiêm Thành viên Ban Kiém sodt cùa Ông Lê Ba Khanh Anh;

- Càn ctî vào Biên bân hçp HDQT cùa Công ry Cô phàn Dàu w & Thaong mai DIC sé

03 -20 1 7/BBHEQT.DIC-INTRACO ngày I 4/03/20 I 7.

QUYET NGHI

Dièu 1: Thông qua viÇc Công ty Cô phàn Dàu tu và Thucrng mai DIC trüng thàu "Cung câp

than nhâp khâu phuc vg chpy thü, nghiÇm thu Nhà mây nhiÇt diÇn Vinh Tân 4 (truc thuôc
EVN)", vôi thông tin nhu sau:

- Tông khôi luo.'ng cung câp cho g6i thàu:922.450 tân

-;,- Tông giâ tri hgp dông: = 47,8 triÇu USD, tuo'ng duong 1.100 tÿ dông

- Thoi gian thsc hiÇn: Tir thâng 512017 dén thâng 5l2}l8

HQi dèng quân tri thông nhât iry quyèn cho Ông Nguyên Eric Hâi - îông Giâm dôc Công ty chi

<l4o triên khai viÇc thuc hiên gôi thàu theo <lüng tién dQ ho. p dèng và cô trâch nhiÇm Bâo câo lai

cho HEQT, câc cô dông theo <hing quy dinh.

Dièu 2: HQi dèng quân tri châp thupn viÇc tir nhiÇm Truông Ban Kiém soât Công ty cüa Ông Lê

Bâ Khânh Anh ké ûi ngày 13 thâng 03 nàm 2017 theo nguyÇn vong câ nhân. ViÇc bàu bô sung

thành viên dâ tù nhiêm së clugc HQi dàng quân tri bâo câo trong chuong trinh Dai hèi dàng cô

ilông thuùng niên nàm 2017 theo clüng quy dinh cüa phâp luf,t.

Dièu 3: Câc thành viên HEQT, BKS, phông ban bQ phpn trong Công ty chiu trâch nhiêm thi
hành Nghf quyét này. Nghf Quyét này cô hiÇu luc ké tri ngày kÿ.
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EONXIN TÙNHIEM

Kinh süi: HQi dàng quân tri cùng toàn thé cô tlông

Công ry Cô phàn Dàu tu và Thucrng m4i DIC

Tôi tên 1à: LÊ EÂ THÂNH ANH

Chilc vU hiÇn t4i: Truông Ban Kiém soât Công ty Cô phàn Dàu tu và Thucrng m4i DIC

nhiÇm kÿ 2016-2020.

Nay tôi làm don này kinh xin Hôi dông Quân tri và toàn thê Cô dOng Công ty Cô phàn

Dàu tu và Thuong mpi DIC châp thuqn cho tôi dugc thôi không tham gia vào Ban Kiém

soât cüa Công ty kê tir ngày 1.û-..1 .C.h..12011 . Lÿ do: vi lÿ do câ nhân.

Tôi xin chân thành câm on HQi dông Quân tri và toàn thé Cô dOng cüa Công ty dâ tin

nhiêm tôi trong suôt thÙi gian qua.

Trân trgng.

Tp HCM, ngày .l*.. thdng .QX.. nàm 2017

Nguùi làm don
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