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THÔNG BAO
V/v triu tap Dai hOi cf6ng c6 dông bait thu'ó'ng
Kfnh qU'i:

- Oy ban ChU'ng khoán Nhà nu'âc
-

S& giao dch chU'ng khoán TP. H Chi Minh

- Qu C6 dông Cong ty

c6 phan

NOng nghip Quc t Hoang Anh Gia Lai

Hi dóng Quàn tri COng ty có phn NOng nghip Quo' t Hoàng Anh Gia Lai ("COng 4/') xin trãn trong
thông bào và kinh m&i Qu' có dông tham du cuc hop Dai hi dóng c6 dOng bt thu'ng ("Dai hOt') vO
càc thông tin nhu' sau:
Th01 gian:

13 gi& 30 phOt, thU' 6 ngày 08 tháng 01 nàm 2021.

Dia dim:

Hi tru'ng Sales Gallery (Showroom BMW), Khu d6 thi Sala - so 12 Mai
Chi Tho, Phu'ng ThO Thiêm, Quan 2, Tp. HO ChI Minh

OOi tu'ng tham dy':

CO dOng s& hQ'u vOn co' phn cOa Cong ty (Ma chü'ng khoán: HNG) dc
xác dnh theo danh sàch co dông chOt vào ngay 25/12/2020 do Trung tam
lu'u k cho'ng khoàn Vit Nam 'VSD") cung cp.

Ni dung hpp:

• Trinh phu'ang an chào bàn co' phiu riêng lé d4 hoán di no, Va b6
sung von hoat dng kinh doanh;
• MiOn nhim và bu b6 sung Thành viên Hi dOng Qun tri và Thành
viên Ban Kiém soát;
• Mt so' ni dung khãc thuc thm quyn cUa Di hi dOng co dOng.

Tru'ng hçp không thO tham dci' Dai hi, Qu c6 dOng

Co

thez Oy quyOn tham du theo mu Giy Oy quyn.

Khi tham dci', Qu' có dOng/ NgLr&i du'c Uy quyn vui lông mang theo Thu m&i và The can cu'àc cOng
dan/ChU'ng minh nhàn dân/Hô chiOu, GiOy Oy quyn (nu cO) d4 lam thO tyc dàng k' tham du' Dai hi.
Các tái lieu lien quan dn Di hi:
• Thông báo m&i hop và mu Giy uç' quyn du hop: du'c gO'i dn tCi'ng c6 dOng theo dia chi do VSD
cung cap, và dàng ti trên trang thông tin din tO' cOa Cong ty: www.haagrico.com.vn tai myc Nhà
du tu tO' ngay 29/12/2020;
• Chu'Yng trinh hop, phiu biu quyt, phiu bu Va CáC tài Iiu thâo lun lam c s& thông qua quyêt
dnh và du tho nghi quyOt d6i vai tO'ng vn de' trong chu'ng trinh hop, v.v ... sé du''c dàng tâi trén
trang thông tin dien tO' cOa Cong ty: www.haagrico.com.vn tai myc Nhà du tu' tO' ngày 29/12/2020.
De' dam bao cong tác phông, chOng dch bnh Covid-19 theo yêu cu cOa co, quan cO thm quyOn, Qu'
cO dOng vui lông xác nhn tham du Di hi tru'âc 17 gi& ngày 05/01/2021 de' chOt danh sách tham dci'
báo cáo chinh quyOn dia phu'ng, Cong ty xin phep tO' chOi Qu' c6 dOng khOng xac nhn tham du theo
th&i gian nêu trên, thông tin xác nhn vui lông gCi'i den dia chi tiOp nhn nhu sau (Qu' cO dong cô the
xác nhn thông qua mt trong cáo phu'ang thU'c: goi din thoai, nhn tin, gO'i email):
• Ms. Phu'ng:

diên thoai 0914 527 499, email: daihoicodonqhaql.com.vn; hoäc

• Ms. Phu'ng:

dn thoai 0977 138 088, email: daihoicodong(hagl.com.vn; hoc

• Ms. Hôa:

diên thoai 0904 934 428, email: daihoicodonqhagl.com.vn; hoc

• Ms. YOn:

dn tho?i 0977 297 862, email: daihoicodonghagl.com.vn; hoc

• Ms. Ngà:

diên thoai 0329 526 295, email: daihoicodonghagl.com.vn.

Cong ty Co phán Nong nghiêp Quoc te Hoeing Anh Gia Lai
Via chi: SO 15 TrUng Chinh, PhuOng PhU oóng, Thành phO Pleiku, Tinh Gia La), Viet Nam
Tel: (+84) 0269 2222 285

Fax:(+84)

0269 2222 218

Email: hoanganhagrico@hagl.COm.Vn

www.haagrico.com.vn

Thông báo nay thay cho Thu m&i trong tru'ng hp Quq có dông không nhn du'c Thu m&i gü'i qua
bu'u din.
Tràn trQng!

TM. HQI BONG QUAN TR!
CHU T!CH
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'OAN NGUYEN DU'C
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yE CONG TAC PHONG NGU'A D!CH COVID-19
Nhm dm bo an toàn SÜ'C khóe cho Qu' co^ d6ng và khách mi tham du Dai hôi d6ng c6
ông bt thu'&ng cia Cong ty, Cong ty thv'c hin các bin pháp phOng nga dlch bnh COVID19 nhu' sau:
COng ty tién hânh phun khti' khun toàn b6 khu VU'C t6 chU'c tru'O'c khi din ra Di hi;
ld6ng và khách mô'i tham dci' Dal hôi vui lông sat khun tay và thu'c hiên kim tra
Qu' co
nhièt do tru'&c khi vào khu vci'c to^ chi'c Di hi;
Trong suót qua trInh tham gia Dai hi, Qu' c6 dOng Va khách m&i vui lông deo khu
trang.

