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Tp. Hô Chi Minh, ngày 17 thdng 08 nùn 2017

Kinh gui:

CÔNG BÔ THÔNG TINBÂT THI,oNG
(Trong vèng 24h)

- Uÿ ban chüng khoân Nhà nuôc.

- Sô giao dlch chimg khoân TPHCM.

Tên tô chrlc: Công ty Cô phàn Dàu tu và Thutrng m?i DIC
Mâ chLmg khorân: DIC

Dia chi tru sô chinh: (làu 9) 13-bis Kÿ Dàng, Phuùng 9, Quân 3, TPHCM
- DiÇn thosi: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

Nguoi thgc hiên công b6 thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga - Phô Tông giâm d6c Công ty
Cô phà Dàu tu và Thuong m4i DIC.

NOi dung thông tin công bii:

Công ty CP Dàu tu và Thuong mêi DIC dâ kÿ Hqp dèng kiém toén nàm 2017 sô

152ÆIDKT ngày 16/08/2017 v6 Công ty TNHH DV Tu vân tài chinh Ké toân và Kiêm

toân Vièr nam (À{SCN) dé ùqc hiÇn:

- Soét xét Bâo aiio tài chlnh 06 thâng dàu nàm 2017 và phât hanh Bâo câo soât xét 06

thing dàu nàm 2017

- Kiém torin Bâo c6o tai chinh công ty ntur 2017 và phât hanl Béo câo kiém torâa nàm

2017

3. Thông tir này dâ du.c công bô trên tlang thông tin diÇn tu cùa côrg ty vào ngày

17/08/2017 tqi dttimgdân: www.dic-intraco.vn,

Chring tôi xin cam két câc thông tin công bé trên dây là düng sU thât và hoan toaû chiu

trâch nhiêm tluôc phâp luât vè nQi dung câc thông tin dâ b6.
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Tp. Hô Chi Minh, nsày 16 thüns A8 nàm 2017

NGHI QUYÉT CÛAHQIDÔNG QUÂN TRI
côNG ry cô puÀx oÀu rû vÀ THrroNG MAr Drc

"y/ÿ LW chptt Công lÿ Kiêm todn sodt ).ét BCTC 06 lhdng nàm 2017 ÿà Bdo cdo tài ch{ h ttùht 2017"

- Càn cli LuQt Doanh nghiQp 2014 dd duqc Quéc hQi thông qua ngay 26/11/2014;

- Càn cû Dièu lQ Công ty Cô phàn Eàu tu & Thucrng mqi DIC;

- Càn cî theo Nghi quyét »qi hQi dàng cà dôûg thuàng niên sé 0t-
2017/NQDHDCD,DIC-tnbaco ngày 22/06/2017 cua Công ty Cii phàn Dàu w &
Thuong mai DIC;

- Cdn c* Biên bân hap Hôi dàng Quân tri sé: 06-2017/BBHDQT.DIC-INTMCO ngày
16/08/2017.

QUYETNGHI
Dièu 1 : Thdng nhât lUa ch9n Llta oh9n Công ty TNHH DV Tu vân tai cbfuh fé toân và

Kiém toân Nam ViÇt (AASC» thuc hiçn soét xét Bâo câo tài Çhinh 6 thing ntun 2017 và

Bâo câo tài chirh nàm 2017 cùa Công ÿ.

Eièu 2: HQi dông Quân tri quyét dinh giao cho ông Nguyên Drtc Hâi là Tông Girlrn d6c,

dông thùi 1à tl4i diÇn phâp luât cùa Công ty tién nanrr *rucmg trao và § hqp dông dich 4r
kiém torin voi Công ty TNHH DV Tu vân Tài chioh Ké toân và Kiêm toân Nam Viêt

(AASCN) và thuc hien céc công viÇc liên quan dâm bâo Bâo câo tài chinh duqc lQp phù

hqp v(î chuân muc ké toân viÇt Nam, ché dO ké toân viet Nam hiên hành và câc quy

dinh cùa phâp luêt

Dièu 3: Nghi quyét này cd hiêu luc tir ngày §. Câc thanh viên HDQT, BKS, Ban Tông

girim déc, câc phôûg ban bO phfu tloûg Công ÿ, câc c6 nhân cô liên quar chiu tâch

nnlçm ul nann Ngru quyel nay.

Ndi nhAn:
- rG,6iE":.
- Luu: HC-HDQT.
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