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                ----------- 
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CÔNG BỐ THÔNG TIN B ẤT THƯỜNG 
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE 

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
To: Hanoi Stock Exchange 

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần DIC Số 4 

- Mã chứng khoán/Stock code: DC4 

- Địa chỉ/Address: Số 4, đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu 

- Điện thoại liên hệ/Tel : 0643613518                                Fax: 0643585070 

- E-mail: thanhphongqt@yahoo.com 

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: 

Công ty Cổ phần DIC số 4 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán số 132/2017/HĐKT 
ngày 03/7/2017 với Công ty TNHH DV Tư Vấn TC – KT và Ki ểm toán Nam Việt (AASCN) (địa chỉ 
29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) về việc : Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài 
chính 2017. 

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc 
thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed) 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/07/2017 tại đường 
dẫn_/This information was published on the company’s website on 04/07/2017 (date), as in the link_: 
http://dic4.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong.html 



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we 
bear the full responsibility to the law. 

* Tài li ệu đính kèm/Attached documents: 
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công 
bố/Documents on disclosed information. 

  

Đại diện tổ chức 
Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT 
Legal representative/Person authorized to disclose 

information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

(Signature, full name, position, and seal) 
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