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CÔNc nÔ rrrÔNG TIN gÂr THUoNG
(Trong vông 24h)
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Kinh güi:

Uÿ ban chimg khoan Nhà nuôc.
Sô giao dich chimg khoân TPHCM.

t. Tên tô chric: Công ty Cô phàn Eàu tuvà Thuong mçi DIC
Mâ chimg khoan: DIC

-

Dia chi try sô chinh: Qàu 9) 13-bis Kÿ Eèng, phucmg 9, quân 3, TPHCM
Diên tho4i: (84.8) 3931 0504
Fax: (84.8) 3843 9279

Nguü thpc hiÇn công bô thông tin: Bà Lê Thi Thüy Nga -Ph6 Tông giâm dôc Công ty
Cô phân Dàu tu và Thucrng m4i DIC.

2. NQi dung thông tin công bô:
Công ty CP Dàu tu và Thucmg mAi DIC xin Công bô thông tin n§i dung Nghi quyét

ttqi

Dàng Quan Tri sô 07-2OITINQHEQT.DIC-INTRACO vè viÇc Thoâi vôn t4i Công ty Cô
phàn Eàu tu và Thucrng m4i DIC Dà Nâng và Tham gia g6p vôn t4i Công ty TNHH
Sehan

-

DIC).

3. Thông tin này dâ dugc công bô trên trang thông tin diÇn tu cüa công ty vào ngày
03 I 1 0 I 20 17

t4i duùng

dân : www.

dic-intraco.vn.

Chüng tôi xin cam két câc thông tin công bô trên dây là düng sp thât và hoan toan chiu
trâch nhiÇm truôc phâp luat vè nôi dung câc thông tin dâ công bô.
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NGH! QUYÉT CÜA HQI DÔNG QUÂN TR!
cÔI.Io TY GÔ PHÀN DÂU T[/ VÀ THuoNG MA! DIc
(Vh Thorii vôn tgi Công ty Cô phàn Dàu tu vù Thuong mgi DIC Dù Nâng
Tham gia gôp vôn tgi Công

ÿ

và

TNHH Sehan - DIC)

Cdn cû LuQt Doanh nghiQp 2014 dd tlu.oc Quéc hQi thông qua ngày 26/11/2014.
Cdn cth Dièu lê Tô chûc và hoqt dQng cùa Công ty Cô phàn Dàu tu

Cdn cû Biên bân hep HQi dông Quàn

tri sii:

& Thuong mqi DIC.

07-2017/BBHDQT.DIC-INTRACO ngày

.§À../.1a../2017.

QUYET NGHI
I

Dièu 1: HQi dông Quân trinhât tri thông qua viêc thoâi vôn cô phàn dang dàu tu tpi Công ty
Cô phân Dàu tu và Thuong m4i DIC Dà Nâng.

{. Thông tin vè sô vôn gôp nhu sau:
- Vtin dièu lÇ tai DIC Dà Nâng: 14.000.000.000

VND @àng chfr: Mnùi bôn tÿ i|àns

chEn)

-

Tÿ

1Ç

v6n g6p cüa Công ty DIC mç: chiém g7oÂ YDL t4i CTCP Eàu tu & Thucrng

mai DIC Dà Nâng

-

Tông sô luqng cô phàn DIC mç sô hüu: 1.358.000 cô phàn

Mçnh giâ: 10.000 tlànÿ cô phàn
-Â
giâ tri theo mÇnh giâ: 13.580.000.000 YI\D
Tông
@àng chfr: Mnùi ba tÿ ndm tràm tdm mroi tripu ifàng)

n
-

Dôi tuqng và phucrng thric chào bân:
Phuong thric chào bân: Chào bânra công chring

Dôi tugng chào bân: Câc tIôi tâc là câc cétnhân, tô chüc trong và ngoài nuôc.
Giâ chuyên nhugng: Không thâp hon 11.500 tlônÿcô phàn

{'

Mpc <lfch thoâi vôn: Tâi câu tnic câc Công ty con và tàng cucmg nàng luc tài chinh,
huy dQng vôn dâp img nhu càu sân xuât kinh doanh cüa Công ty.

Dièu 2j HQi dông Quân tr! nhât tri thông qua viÇc tham gia gôp vôn iai Công ty TNHH
Sehan

-

DIC. Dia chï try sô chinh: Sô 14 XO"Viét NghÇ Tinh, Phuùng 7, Thành ph6 Oà Lat,

Tinh Dà Lat.
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Giâ tr!phàn vôn gôp: 2.000.000.000 VND (Bàog chûr: Hai fÿ tlàng)
Tÿ

lÇ

vôn gôp: chiém 40Yo vôndièu

1ê

t4i Công ty TNHH Sehan

-

DIC

Thôi <liêm gôp v6n: sau khi cô giây phép DKKD

Dièu 3: Cü ngucri ilçi diÇn quân tÿ phàn vôn tham gia t4i Công ty TNHH Sehan - DIC

H§i

<tông Quân

t{

nhât tri cù ông NGUÿEN QUÔC NgÂN hm d4i dign và quân lÿ phàn

v6n gôp 2.000.000.000 VND (Hai tÿ tlàng chin) cüa Công ty CP Eàu tu và Thu<rng m4i

DIC chiém 40%vôtgôp tai Công ty TNIIH Sehan - DIC.

-

Ône NGUYÉN QUÔc

mrÂN

Chric vg: Ph6 Tông Giâm dôc Công ty CP Eàu tu và Thucrng m4i DIC
Sinh ngày:

1210711973 Dân tQc: Kinh

CMND sô: 025556530 Ngày câp:

Noi

<Iàng

§

hQ khâu thucmg

trû

Qutic tich: ViÇtNam

16112120ll

Noi câp: CA.TPHCM

159N3 Khu ph6 4, Phuùng HiÇp Binh Chânh,

Quân Thü Düc, TP.HCM

-

Chô ô hiÇn tqi: l59Al3 Khu ph6 4, Phuong HiÇp Binh Chânh, Quân Thü Dric,
TP.HCM

Dièu 4: HQi dông Quân tri quyét dinh giao cho ông Nguyên Dirc I{âi là Tông Giâm
dông thùi 1à dai diÇn phâp luflt cüa Công ty chü <t§ng chi d4o viÇc triên khai, thUc

d6r,§

hiÇn.âdr;ï
i

.-6J

dinh.

Dièu

5: Nghi Quyét này cô hiÇu lçc kê tir ngày §.

Câc thành viên HQi dông quan tri, Ban

-a
-Â
giâm dôc
Tông
và câc phông ban liên quan trong Công ty cô hâch nhiêm thgc hiÇn Nghf

quyét này.

QUÂN TRI
Noinhân:.

-

Nhu Diêu 5.
Lnu: HC-HDQT.
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dung trên vôi HDQT, cô dông theo dirng

thü tuc thoâi vôn, dàm phân và lua chqn dôi tuqng chuyên nhugng phù hqp v6i qui dfnh
phâp lu4t và cô trâch nhiÇm bâo câo l4i câc nQi
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