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1.

cÔNc nÔ IUÔNG TIN NÂr THUONG

Kinh güi:

(Trong vông 24h)

- Uÿ ban chimg khoân Nhà nuôc.

- Sô giao dich chimg khoân TPHCM.

Tên tô chirc: Công ty Cô phàn Eàu tu và Thucrng m4i DIC

Mâ chimg khoân: DIC

Dia chi trs sô chinh: (làu 9) 13-bis Kÿ Dèng, phuùng 9, quQn 3, TPHCM-

DiÇn tho4i: (84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279

Nguài thsc hiÇn công bô thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga - Phô Tông giâm dôc Công ty

Cô phàn Dàu tu và Thucrng m4i DIC.

NQi dung thông tin công b6:

Công ty CP Dàu tu và Thucrng m4i DIC xin Công bô thông tin nQi dung Nghi quyét U6i

Dèng Quân Tri sô 04-20174{QFDQT.DIC-INTRACO vè viÇc Bô nhiÇm Phô Tông Giâm

dôc Công ty.

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

3 I I 03 I 2Ol7 tai duùng dân: www. dic-intraco.vn.

Chüng tôi xin cam két câc thông tin công bô trên dây là düng su thât và hààn toàn chiu

trâch nhiÇm truôc phâp luQt vè nôi dung câc thông tin dâ công b6.
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"V/v. Bd nhiêm Phô Tiing gîâm ildc Công ty,

- càn c{I Luât Doanh nghiÇp zo't4 dâ doqc eudc lzôi thông qua ngày 26/fi/2ot 4.
- Càtl cti' giêu l€ Td ch*c và hoqt dÇr+g cria Công ty CP Dâu fr/ & Thuong mai DtC.
- Càn cÛ Biên bân hop HQi dông Quân tri sd: 04-2017/BBHDQT.DIC-INTRACO ngày

31/A3/2017.

- Xét nàng !*c cân bô.

QUYËT NCH!

olÊu t: Bd nhiêm Ông Nguyên eudc Nhân làm phô Tdng giâm ddc công ty cd
phân Dâu trr & Thrrong mai DtC kd t* ngày 1 /412A17.

Thông tin vê Ông Nguyên eudc Nhân:

- Sinh ngày: 121A7fi973 Dân rôc: Kinh eudc tich: Viêt Nam
- Chrlng minh nhân dân sd: 025556530 Ngày câp: 1 6112l2ot.t Noi câp:

CA-TPHCM
- Noi dàng kÿ hô khâu thudng trü: 1594/3 Khu phd 4, phudng Hiêp B'inh

Chânh, Quân Thü Düc TP.HCM
- chô ô hiên rai: 159A/3 Khu phd 4, phtlông Hiêp Binh chânh, Quân Thü

Dtc TP.HCM

?lÊY 1, Ông Nguyên eudc ruhàn chiu sqï quân lÿ rrtrc riâp cüa Tdng giâm dôc,
thUc hiên câc nhiêm vu, quyên han và hrtông chd dô tiên luong, rièn tt,üông, pnu
câp, câc chd dô khâc theo quy dinh cüa Công ty và phâp luât.

glÊ-u s: Nghi Quydt này c6 hiêu krc k€ tr: ngày kÿ. Câc rhành viên Hôi dông quân
tri, Ban Tdng giâm ddc, câc phèng ban liên quan và ông Nguyên eudc NËân co
trâch nhi§m rhdc hiên Nghi quy6t này.
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- Nhu Diêu 3.
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