
côNc rv cô pnÀN »Àu rtl
VÀ TTTUONG MAI DIC

s6: 4b0 - 2ot7 I cBTT.DIC-Intraco
V/v: CBTT nôi dung nghi quyû HDQT
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Kinh güi:

côxc sô rHÔNG rrN rÂr rHrIÙNG
(Trong vông 24h)

- Uÿ ban chimg khoân Nhà nuÔc.

- Sô giao dich chring khoan TPHCM.

1. Tên tô chirc: Công ry Cô phàn Dàu tu và Thucrng m4i DIC

- Mâ chimg khoân: DIC

- Dia chi tru sô chinh: Gàu 9) 13-Bis Kÿ Dông, PhuÙng 9, Qufln 3, TPHCM

- Diên thoai: (S4.8) 3931 0504 Fax: (84'8) 3843 9279

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

Cô phàn Dàu tu và Thuong m4i DIC.

2. NQi dung thông tin công b6:

Công ty CP Dàu tu và Thucrng mpi DIC xin Công bô thOng tin nQi dung Nghf quyét Hql

Dèng Quân Tri sô 05-2017^{QHDQT.DIC-INTRACO.

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

25 I O 5 I 20 t7 t4i duông dân : www. dic-intraco.vn.

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

trâch nhiêm truôc phâp luft vè nÔi dung câc thông tin dâ công bô.

cgNG HÔA XÂ Ugr CHÛ NGHIA Vrpr NAM
Dôc lâp - Tu do - Hanh rrhüc
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cQNc HoÀ xÂ HQI cHÛ NGHIA vtÇr nnrra

DQc lQp - TU do - Hanh phüc
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TP. Hô Chî Minh, ngày 24 thdng 05 nàm 2017

NGHI QUYÉT CÜA HQI OÔXC QUÀN TRI

cÔxc rY co PHÀN oÀu rtlvÀ THUoNG M4.r DIC
"V/t,; Thông nhiit thùi gian, dla diém và nQi dung Trinh Dqi hçi dông cô dông thudng niên

2017 và bô nhiêm thành viên Ban kiém sodt thay thé cùa Công ty"

- Càn ca LuQt Doanh nghiQp sé OatZOlltqUt3 duqc Quéc hQi khod 13 ruûc CQng hoà xd

hçi chti nghTa Viêt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Càn cir Luât Ch[rng khodn sA ZOtZOOOtgAt I do Quôc hôi khoér ] I nuôc Cpng hoà xd hçi

chri nghia Viçt Nam Thông qua ngày 29/06/2006;

- Cèin cir vào Dièu tê tii chuc và hoqt dQng cua Công ty Cô phàn Dàu nt & Thttong Mqi DIC;

- Càn ca Biên bân hçp ct)a Hôi dàng Quàn tri Công ry Cô.phàn Dàu w & Thtong Mqi DIC
,ii OS-ZO17./BBHEOT.DIC Intraco igày 2a/05/2017. Thông nhiit thùi gian, dia diém và nçi

dung trinh DÇti hai dàng cô dông thwÙng niên 2017;

a

QUYET NGHI

Eièu 1: Thông qura Thài gian và dia diém tô chilc Eai hôi dàng cô dông thuô'ngniên2017

- Thô'i gian: 8 giÙ 00 Thri'nàm, ngày 2210612017

- Dia diém: TRUNG TÂM HQr NGHI METROPOLE,

216Lÿ Chinh ThÉng, Q.3, Tp.HCM

Dièu 2: Thông qua chuong trinh làm viÇc và nQi dung chinh câc bâo câo, tÙ trinh tai Dai hÔi

dàng cô dông thuùn gnièn2017 .

- Chuo'ng trinh Dai hÔi

- Trinh bày Bâo câo Tông Giâm dôc két quâ SXKD nàm 2016 và trién khai KH nàm

20t7

- Trinh bày Bâo câo ho4t tlÔng cüa HEQT nâm2076.

- Trinh bày Bâo câo cüa Ban Kiém soât vè thUc hiên nhiÇm vu nàm 2016.

- Trinh bày Bâo câo Tài chfnh dâ kiêm toân nâm2016.

- Tù trïnh v/v Ké hoach phân phôi lgi nhu$n, trfch lpp quÿ, cô tirc nàm 2016; và Ké

hoqch doanh thu, loi nhuQn, cô tirc ZOll .

- Tô' trinh v/v Lua cirqn don vi kiém toân nâm 2017; Quyét toân thù lao, php câp di lpi

cho HDeT, BKS nâm 2016 và Mirc thù lao, phq câp di lai cho HDQT, BKS nàm

2017.

- Tô trinh v/v Phê chuân chrîc danh Chü tich Hôi dàng Quân tri kiêm Tông Giâm dôc

- Tô trinh v/v thay dôi thành viên Ban kiém soât

- Tù trinh thông qua Câc vâ, dè Odi frOi dàng cô dông üy quyèn cho HQi,dông quân tri
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Eièu 3: Hôi dàng Quân tri thông ntrât Uô nhiêm Bà D[ng Thi Kim Châu làni Thành viên Ban

Kiém soât Công ty nhiêm kÿ (2015-2020) thay thé cho Ông Lê Bâ Khânh Anh. ViÇc bô nhiêm Bà

Dang Thi Kim Châu làm Thành viên Ban Kiém soât Công ty së dugc trinh DHCE 2Ol7 dé thông

qua.

Dièu 4: HQi Dàng Quân tri thông nhât giao Ông Nguyên Dtic Hâi - Chü tich HDQT kiêm Tông

Giâm d6c Công ty trr,rc tiép chi dpo céc phông ban trién khai phôi hgp công tâc gui thu mùi cho

cô dông, hoàn chinh nQi dung trinh tlai hQi dàng cô dông và công UO tnOng tin theo düng quy

dinh.

Dièu 5: Câc thành viên HDQT, BKS, Ban Tông giâm clôc, câc phông ban bô phfln trong Công ty

chlu trâch nhiêm thi hành Nghi quyét này. NghiQuyét này cô hiÇu luc ké tir ngày §.

Noi nhân:
- Nhu Diêu 5.

- Luu: HC-HDQT.
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