
Kính g

 

1. Tên Công ty: Công ty cổ

Long Gia Lai 

2. Mã chứng khoán:  DL1 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam 

4. Điện thoại:   

5. Người thực hiện công bố 

6. Nội dung thông tin công b

6.1 Quyết định số 08

việc thông qua chi tiết phương án phát hành c

6.2 Quyết định số 09

việc Công ty cam kết tuân th

ngày 20/07/2012, 

6.3 Quyết định số 10

việc hạn chế chuyển nhượng trong vòng 

cổ phiếu chào bán cho đối tư

6.4 Quyết định số 11

Công ty cam kết tuân thủ 

ngày 26/06/2015. 

6.5 Quyết định số 12

thông qua hồ sơ phát hành c

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn b

Thông tin này đã được công b

17/07/2017 tại đường dẫn:  

http://www.dl1.com.vn/quan

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công b

trách nhiệm trước pháp luật v

Nơi nhận:   

    

 

 

-   

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRI

DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI

              Số: 109 /CV-DL1  

V/v Công bố thông tin Quyết định H

- Như trên 

- Lưu VT+ BQHNĐT 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  

ổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công c

43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

02693 829 021                     Fax:   0269

 thông tin: Nguyễn Tường Cọt 

i dung thông tin công bố:  

/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17 tháng 

ương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện h

/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17 tháng 

t tuân thủ quy định tại Khoản 3 điều 9 Nghị định 58/2012/N

/2017/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17 tháng 

ng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đ

i tượng khác khi cổ đông hiện hữu không  mua h

11/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17 tháng 7 nă

 quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số

12/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 17 tháng 7 nă

 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017. 

i toàn bộ nội dung công bố: 

c công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 

 

http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin 

t các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn ch

t về nội dung các thông tin đã công bố. 

                        

         

 PHÁT TRIỂN 

C LONG GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH

Độc lập - Tự do - H

nh HĐQT 

 

                           Gia Lai, ngày 17

 

Công trình Công cộng Đức 

nh Gia Lai 

2693 829 021 

tháng 7 năm 2017 về 

n hữu năm 2017; 

tháng 7 năm 2017 về 

nh 58/2012/NĐ-CP 

tháng 7 năm 2017 về 

ngày hoàn thành đợt chào bán của 

mua hết. 

năm 2017 về việc 

ố 60/2015/NĐ-CP 

năm 2017 về việc 

a công ty vào ngày 

t và hoàn toàn chịu 

NGHĨA VIỆT NAM 

Hạnh phúc 

17  tháng 07 năm 2017 
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