
côNG TY CÔ PHAN DIA Oc CONG HOA xÂ HOI NGHïA NAM

sÀ1 GON THÜONG TiN Dôc lâp — Tir do —Hanh phüc

Sé:PC/2019/QD-HDQT TP. I-là Chi Minh, ngàYê?.S.. thdng .d..d nüm 2019

QUYÉT DINH

V/v ùy quyèn th(tc hiën công bd thông tin và béo cdo vê viêc công bd thông tin cita Công ty

HOI DÔNG QUAN TRI

côNG TY CÔ PHAN DIA Oc sÀ1 GON THÜONG TiN

Cân ct Giây chfrng nhân dâng kry kinh doanh hiên hành cùa Công ty Phàn Dia

oc Sài gòn Thuro•ng Tin;

Cân ct Diêu lè hiên hành cùa Công ty Cd Phàn Dia oc Sài gòn Thucmg Tin ("Công

ty");

Càn ct tình hình hoat dông cüa Công ty.

Dieu 1.

Dieu 2.

Dieu 3.

QUYÉT DINH:

Ph4m vi üy quyen:

Nay ùy quyên cho Ông Vü Quôc Thii — Tông Gi{m Doc Công ty Cô phan

Dia 6e Sài Gòn Thuro•ng Tin durqc thyc hiên công viêc sau:

Thvc hiên viêc công bô thông tin và bdo cdo vê viêc công bô thông tin Uy

ban chfcng khodn nhà ntréc, sb giao dich chfmg khodn, 
trung tâm Iru k}

cht'cng khoün, sàn giao dich chfrng khodn và cdc ca quan nhà nué•c cé thâm

quyên khdc (nêu cd) d6i v&i céc thông tin mà công ty phài công bd thông tin

theo quy dinh phdp luât.

Ông Vü Quôc Thâi không duqc phép üy quyèn 14i.

Thòi h4n üy quyen:

Quyét dinh này cé hiêu lyc kê tù ngày ky cho dén Idli Ông Vü Quôc Thâi thôi

nhiêm/miën nhiêm chtc danh Tông Giâm dôc h04c cham dût Hop dông lao

dông Công ty h04c khi cé vân bàn khâc thay thé/châm dfrt.

Ban Tông giâm dôc, lânh dao câc phòng, ban, dcn vi trvc thuêc trong Công ty

và Ông Vü Quôc Th{i cô trâch nhiêm thi hành Quyét dinh này./.

TICH HQI DÔNG QUAN TRI

côNG TY
CÔ' PHÂN

DIA 6C
sÀl Gò

Noi nhên:
- Nhtt dièu 3 (dè thvc hiën);

- Ltru: VP.HDQT.
N N DANG THANH


