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THONG BAO
V/v: De cü', u'ng ctr bô sung thành viên Hôi d'6ng Quán fri và thành viên Ban Kim soát nhiêm kj'

2020 - 2025

Kinh qU'i: Q4 co" d6ng Cong ty c0A phn Nong nghip Qu6c te^ Hoang Anh Gia Lai
Cong ty có phn NOng nghip Quc te^ Hoang Anh Gia Lai ("Cong ty") du kin sê tin hành cuc hçp
O?i höi dóng c6 d6ng bt thwng ("Dpi h.i') vào lOc 13 giv 30 thO' 6 ngày 08/01/2021
Trên cc s&:
Quy dinh tai khoàn 1 Dieu 24 Diu 16 COng ty v6 s6 lung thành viên HOl dông qun trj ("HOOT"):
"S6 krng thành viên Hi d6ng quán fr/It nht là nãm (05) ngi và nhiêu nht là mui mt (11)
ngu'&i. Nhim k' cta fhOnh viên Hi d6ng quãn 1,1, thành vién dOc Ip Hi d6ng quán fri khOng qua
nãm (05) nàm va CO the^ cfuc bu lai v&i s6 nhiêm kj' khOng han ch. T6ng s6 thành viên HOi d6ng
quthn tri khOng diêu hánh hoãc thành viOn Hôi d6ng quãn fri dOc lap phái chim it nhât mot phn ba
tong s6 thành viOn HOi d6ng quàn trj. S6 lng t6i thiu thành viên H61 d6ng quàn tr/ khOng Mu
hành h$c thành viOn HOi d6ng quân fri dc lp duçc Acdinh theo phu'o'ng thU'c lam trOn xuOng";
-

Quy dinh tai khoân 1 Diu 36 Diu 16 Cong ty vA s6 krng thành viên Ban ki4m soát ("BKS"): "S6
lu'çvng thành viOn Ban kim soát phài cO ti..r ba (03) d4n nàm (05) thành vien '
0cm tt:j' nhiêm thành viên HDQT cUa các cá nhân sau:

1. Ong 06 Xuân Diên
2. Ong Vo Truing San
3. Ong Nguyn Quan Anh
Dcvn to' nhiOm thành viên BKS cOa cá nhän sau:
1. Ong Lé H6ng Phong
Luât Doanh nghièp s 5912020/QH14 do Qu6c hi thông qua vào ngày 17/6/2020, cO hiêu Iu'c thi
hành tO' ngày 01/01/2021 ("Lut Doanh nghiep 2020"):
Do vic tO' nhim cOa các thành viên HDQT và thành viOn BKS nêu trOn nOn s6 Iu'çng thOnh vien
HOQT và thành viOn BKS cOa Cong ty không dt s Iu'o'ng t6i thi6u theo quy dinh cOa Di6u 16 Cong ty
và Lut Doanh nghiêp 2020, do dO, HOOT trân trong thông báo d4n Qu' có d6ng ve^ vic d

cO', U'ng

cü' nhân sy de
" Di hi bu b6 sung thành vièn HOOT và thành viOn BKS nhiêm kS' 2020 - 2025 nhu'
sau:
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1.

- Iu'çng thành viên HDQT và thành viên BKS bâu b6 sung cho nhim ky 2020 - 2025
So

1.

S6 Iu'çng thành vièn HDQT:
So lu'o'ng thành vien HOOT Cong ty hin nay con l?i 03 thành viên, vl vây, HOOT kinh trinh Dal hôi tin
hành bu bO sung 02 thành viên HOOT cho nhiem k' 2020 - 2025.

2.

S 6 Iu'9'ng thành viên BKS:
SO lng thành viên HOOT Cong ty hin nay con li 02 thành viên, vi vy, HOOT kinh trinh Oai hôi tin
hành bu bô sung 01 thành viên BKS cho nhim k' 2020 - 2025.

II.

Dieu kiin d cCv, Ong cii' thành viên HDQT và thành viên BKS

1.

D cü', Ong cii' thành viên HDQT

1.1

Tieu chuan va dieu kien tro'thanh thanh vien HDQT:

•

S

S

Theo Luât Daanh nghip 2020 vâ Oiu i Cong ty, Thành vièn Hi dOng qun tri phài CO các tiêu chun
và dièu kin sau dày:
KhOng thuôc dOi tu'ng khOng CO quyèn thành lp và quân l doanh nghip tai Vit Nam thea quy
dinh cOa Luât Daanh nghip 2020;
Co trinh dO chuyên mOn, kinh nghim trong quàn trl kinh doanh hac trong Iinh vci'c, ngành, nghel
kinh doanh cüa cong ty và khong nht thit phi là cO dOng cüa Cong ty, trü' trriO'ng hp Oièu l
cOng ty cO quy dinh khàc;
Thành vien HOOT Cong ty CO thex dOng th&i là thành viên HOOT cua Cong ty kháC;
Oãp U'ng cac tiêu chun va diu kin khác thea quy dinh khác cua pháp lut CO lien quan và Oiu l
Cong ty.
1.2

Quyn de^ cCv các Ong viên HDQT:
Theo Oiu 24.2 Oiu lé COng ty:"Các c6 dOng nam giQ' c6 phn CO quyn biu quy4t trong th&i h?n lien
tyc It nhat sáu (06) thing cO quyèn gp s 0 quyOn bi4u quy4t cQa tirng ngu&i lai vOl nhau d4 d6 cCr các
crng v/en Hi clOng Quin td. CO dông hoc nhOm co" dOng nm giO' tile 5% ciOn du'&i 10% tong s 0 co"
phn CO quyn bieu quyt du'o'c dO c} mt (01) U'ng viên; tCr 10% dOn duôi 30% ciuç"c dO cU' t6i da hal
(02) (mg viên; tO' 30% dOn du'&i 40% du'cc dO cO' t6i da ba (03) (mg viên; tO' 40% dOn du'&i 50% du'cc
dO c&t6i da bOn (04) (mg v/en; tO' 50% dOn du'&i 60% du'cyc dO cO' t61 da nãm (05) (mg v/en; tO' 60% dOn
du'&i 70% ducyc dO cO' Mi da sáu (06) (mng v/en; tO' 70% dOn 80% ducc dO cci Mi da bay (07) (i'ng v/On;
vi tO' 80% dOn dtiOl 90% du'c,c dO cci Mi da tam (08) (rng v/en."

2.

De cCi', Ong cU' Thành viên BKS (Kim soát viên)

2.1

lieu chun và diu kiên trô' thành thành viOn BKS:
Theo quy dinh ccia Lut doanh nghip 2020 Va Dièu lê COng ty, thành viên BKS phai Co càc tiêu chun
và dièu kin sau dày:
-

KhOng thuc dOi tu'ng khOng CO quyn thành lp và quan l' doanh nghip ti Vit Nam thea quy
dinh cüa Lut Daanh nghp 2020;
2

Du'cc dbo to mt trong các chuyên ngành v kinh t t6i chinh, kex toán, kim toán, luàt, qun trl
kinh doanh hoàc chuyên nganh phü hp v&i ho?t dng kinh doanh cOa doanh nghip;
Khong ph6i là ngu'&i Co quan h6 gia dinh cüa thành viên Hi dng qun tr, Giàm dc hoc T6ng
giám d6c vá ngu&i qun l khac;
Khong phi là ngu'äi quân

Cong ty; khong nht thit phi lb c0^ d6ng hoC ngu'äi lao dng Cua

Cong ty;
KhOng &ic là ngLy&i cO quan h6 gia dlnh cüa ngLy&i quân l doanh nghip Cua cOng ty Va Cong ty
m; ngu'O'i di din phn vc3n c6a doanh nghip;
Các thành viên Ban kim soát khOng phôi là ngLr&i lam vic trong b6 phn k toán, t6i chinh cOa
Cong ty.
Khong phi là thành viên hay nhân viên cua Cong ty ki4m toán dc lp thy'c hien kim toán CáC báo
cáo t6i chinh cua cong ty trong 03 nàm lin tru'&c d6.
Tru'&ng BKS phi là km toán viên hoc k toàn viên chuyên nghip và phi lam vic chuyên tráCh
ti cong ty;
2.2

Tiêu chun va du kin khác theo quy dnh khác cOa pháp lut Co lien quan và Diu 16 cOng ty.

Quyn del ccv các Ong viên BKS:
Theo Diu 36.2 Diu 16 Cong ty: "Các Co" dOng nm glU' c6 phc3n CO quyc3n biu quyét trong th&i han
2
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2
lien tc it nhat sau (06) thang Co quyen gçp so quyen bieu quyet cua tu'ng ngu'ol Ii vo nhau de de cu'
cac (mg viên Ban k1e2m soát. C6 dOng hoàc nhOm C6 dOng na2m gia tCm 5% dn du'&i 10% t6ng s6 cc3
phc3n CO quyn bi4u quyt du'çv c16 CU' mct (01) (mg v/en; tCi' 10% dn du'&i 30% ciLIcYC ci4 c& t6i cia hal
(02) (mg v/en; U'm 30% d4n duói 40% du'çic d6 c(m t6i cia ba (03) (ing vien; tcm 40% d6n du'&i 50% dUrYC
dc4 c(m t6i cia b6n (04) (mg viên; tU' 50% den du'&i 60% dUC d6 c(m t6i cia näm (05) (mng viOn."

3.

Thông tin de
- civ, Ong cii'

1.1.

No'i nhân h 0
^ so' de^ cCv, Ong cii'
Trên ca s& các ni dung nêu ti Thông báo nay, Qu' C6 SOng hoàc nhôm có d6ng dO diu kin cO yêu
cu Ong cO', de
' cO' nhân su' vào danh sách Ong cO' viên bu b6 sung thành viên HDQT và thành viên
BKS Cong ty, vui lông gO'i h6 sa Ong cO', dè cO' (theo mc3u dInh kern) ve dla chi nhu' sau:
CONG TV CO PHAN NÔNG NGHIP QUOC TE HOANG ANH GIA LAI
S6 15 Tru'cng Chinh, Phu'ng PhO D6ng, Tp. Pleiku, TTnh Gia Lai
Diên thoai: 0269.2222285

Fax: 0269.22222 18

Email: daihoicodonghagl.com.vn
Thô'i hn nhn h6 so': tru'ó'c 17 giO' ngày 07/01/2021
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1.2. Thành phãn h6 so de- cU', Ong ci:i'
Ho sa del CU', O'ng cO' gOm:
1. Do'n d6 cU (mg c& (mu dJnh kern theo fài Iiu Dai hi);
2. Sci yéu I2 I/ch do (i'ng vién ty khai (rnau dInh kern theo tài /iu Di hi);
3. Bàn sao hçip lé ChU'ng minh nhân dânlThé can cu'&c cOng din/H6 chiéu;
4. Bàn sao hçip /0 các bng cap chi.Tmng nhn trInh d6 hQc v.n/trinh dO chuyên mOn cOa ü'ng viên;
5. Giy xác nhn s& hCru co phn lien tyc trong 6 tháng tInh d4n ngay ch6t danh sách c6 dong, hoãc
giy t& turing during cUa cong ty chU'ng khoán nol rn& tài khoàn Iu'u k2/Trung tarn Iuv k2 cUa (mg
viên/nhOm c 0 dOng d6

cc,.

Qua they hn nêu trên ma Cong ty khong nhn du'c Van bn de' cO', ü'ng cO' cOa Qu'

cO

dOng thi

lcO' trinh Dai hi bu bO sung
HDQT sé xem xét Iva chçn ngu&i có dü tiêu chun và diu kn d de
thành viên HDQT, BKS cho nhim ki 2020 - 2025.

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 nàrn 2020
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