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CÔNG TY CỔ PHÀN DỆT MAY GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
_______ (GIDITEX)_________  Độc lập-T ự do-Hạnh phúc

Số: ^7 /CBTT-DMGĐ TP. Hồ Chỉ Minh, ngày*¿6 tháng Ậữb năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước

- Sử Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định

- Mã chứng khoán: GID

- Địa chỉ trụ sở chính: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.3.8214301

- Fax: 028.3.8216794

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hùng -  Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : □  định kỳ □  bất thường 024 h  □  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định công bố thông tin (loại thông tin công bố: trong 24 giờ) 

về công ty kiểm toán đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn kiểm toán, soát xét báo 

cáo tài chỉnh riêng và hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu, cũng như cho cả năm tài chính kết 

thúc ngày 31/12/2018 của CTCP Dệt may Gia Định như sau:

- Hợp đồng kiểm toán và soát xét số: 1.323/19/HDDTC2-AC ký kết ngày M  / ấ3j /2018;

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Binh, TP. Hồ Chí Minh;

- Điện thoại: 028.3.5472959;

- Fax: 028.35.472.970 -  35.472.971.



í

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày "¿é / V.&/2018 

tại đường dẫn: http://www.giditexco.com.vn/.

Tôi 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./

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY GIA ĐỊNH

Noi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT-TGĐ (P2b)

http://www.giditexco.com.vn/

