
 

    CÔNG  TY  CP  CAO  SU ĐẮK  LẮK                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          (DAKRUCO)                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                                                        Buôn Ma Thuột, ngày      tháng       năm        

V/v ký hợp đồng kiểm toán năm 2021                                                                                             ‘ 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN  

 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

                     - Sở giao dịch chứng khoán Hà nội 

  

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk 

Mã chứng khoán : DRG 

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk 

Điện thoại : (0262) 3865015;                fax : (0262) 3865041 

Website : http://www.dakruco.com 

Loại thông tin công bố :  

 

 

 

Nội dung thông tin công bố : 

Ngày 24/6/2021, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã ký hợp đồng số : 

03/21/AUD.VVALUES-DN “Về việc kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31/12/2021” và số : 04/21/AUD.VVALUES-DN “ Về việc 

kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021”  

với chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). 

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện 

hành. 

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. 
Trân trọng thông báo !   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận :   
- Như trên 

- Người QTCT (CBTT); 

- Phòng HC( Đăng tải lên website); 

- Lưu VT. 

 

    Nguyễn Viết Tượng  

            24 giờ               72 giờ                Bất thường               Theo yêu cầu định kỳ 
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