
 

D.I.C GROUP 
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4 

Số : 168/CV.DIC4 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 H 
 
 

Kính gửi : - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước  
                     - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 
 

I. GIỚI THI ỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN  
1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần DIC Số 4  
2. Mã chứng khoán : DC4 
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 4, đường số 6, khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng 

Nhất, TP. Vũng Tàu. 
4. Điện thoại : 0643613518  Fax : 0643585070 

 

II.  NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG B Ố  

Nghị quyết số : 169 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 :  
 

1. Thông qua việc không tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1.  

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc không tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Cụm công 
nghiệp Tam Phước 1 để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hoạt động thi công 
xây lắp và sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  
 
2. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã chứng khoán 
DC4).   

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch : 99.500 cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 99.500 cổ phiếu. 
- Giá bán: theo giá thị trường  
- Mục đích : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh 
- Phương thức giao dịch : khớp lệnh và thoả thuận. 
- Thời gian giao dịch : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước 
- Tài khoản giao dịch : 003C786868 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. 

 Ngày 28 tháng 03 năm 2014 

                                                                                



 

 
D.I.C GROUP 

  COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4 
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc  

             Soá : 169 /NQ-HÑQT                                              Vuõng Taøu, ngaøy 27 thaùng 03 naêm 2014 

                  
NGHÒ QUYEÁT 

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ COÂNG TY COÅ PHAÀN DIC SOÁ 4  
Phieân hoïp thứ 7 – Nhieäm kyø 3 (2013-2018) 

 --------------------------------------- 
 
 

 

HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  
 
 

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, đã được Quốc hội thông qua;    
-    Caên cöù ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn DIC soá 4  
-    Caên cöù noäi dung Bieân baûn phiên hoïp HÑQT ngaøy 27 thaùng 03 naêm 2014. 

 

      HÑQT Công ty Cổ phần DIC Số 4 toå chöùc phieân hoïp thöù 7 – nhieäm kyø 3 vaøo ngaøy 
27/03/2014 taïi vaên phoøng Coâng ty ñaõ thaûo luaän vaø nhaát trí vôùi caùc quyeát nghò sau :   

   
 

QUYEÁT NGHÒ 
  
 

Điều 1: Thông qua việc không tiếp tục đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước 1.  

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc không tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Cụm công 
nghiệp Tam Phước 1 để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính là hoạt động thi công 
xây lắp và sẽ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  
 
Điều 2: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần DIC số 4 (Mã chứng khoán 
DC4).   
2.1. Nội dung thực hiện :  

 

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch : 99.500 cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 99.500 cổ phiếu. 
- Giá bán: theo giá thị trường  
- Mục đích : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh 
- Phương thức giao dịch : khớp lệnh và thoả thuận. 
- Thời gian giao dịch : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước 
- Tài khoản giao dịch : 003C786868 mở tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. 

2.2. Triển khai thực hiện :  
 



 

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ 
theo đúng quy định của Pháp luật liên quan và quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và 
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  

              
 

 

 

Nôi nhaän : 
  -  HÑQT, Tr.BKS. 

  -  Löu thö kyù.  
 

T/M. HÑQT COÂNG TY CỔ PHẦN DIC SOÁ 4 
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