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Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 
 

Căn cứ vào điều 7 , Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần 
xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2015, theo đó Giao 
quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 : chọn 1 trong các đơn vị 
sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte với tỷ lệ biểu quyết   100% 

 
Ngày 17  tháng 07 năm 2015, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang đã thực 
hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 16997208 – 60932158 với Công ty TNHH 
Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng 
kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2015 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết 
thúc ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang.  

 
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. 
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