
  

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         TP. HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 

VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia 

Công ty : Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) 

Trụ sở chính: Tầng 2 - tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028. 38 336 333 

Fax : 028. 38 333 891 

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Mai Phương Thảo 

Địa chỉ : Tầng 2 – tầng 3, Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028. 38 336 333 

Fax : 028. 38 333 891 

Loại thông tin công bố: Định kỳ  

Nội dung thông tin công bố:  

- Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của DAS đã 

được soát xét; 

- Công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu 

tháng kết thúc ngày 30/06/2021 của DAS đã được soát xét; 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 của DAS đã được soát xét.  

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DAS vào ngày 

13/08/2021 tại đường dẫn: https://www.dag.vn/2021/8/das_cbtt-bao-cao-tai-chinh-ban-

nien-2021-va-bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh-tai-ngay-30062021-55-1509.da 

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.  

Tài liệu kèm theo:  

- Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết 

thúc ngày 30/06/2021 của DAS đã được soát xét; 

- Công văn giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo 

tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc 

ngày 30/06/2021 của DAS đã được soát xét; 

- Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 

của DAS đã được soát xét. 

 

 


