
HAGL Agri co CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

Dc lp - Ty' do - Hnh phUc 

So: 2912-1/20/CBTT-HAGL Agrico 	 Gia Lai, ngày 29 tháng 12 nãm 2020 

CONG BO THÔNG TIN 

Kin hqü'i: 	- UY BAN CHIYNG KHOAN NHA NU'&C 

- S& GIAO D!CH CHCJ'NG KHOAN TP HCM 

Cong ty: 	 Cong ty CO phn Nong nghip QuOc t e^ Hoang Anh Gia Lai 

Machi'ng khoàn: 	HNG 

Dia chi tru si chin h: 	15 Tru'ng Chinh - Phu'ng Phü Ong - Tp. Pleiku - TTnh Gia Lai 

eienthoi: 	 02692222285 	Fax: 02692222218 

Ngu&i thy'c hien  Cong bO thông tin: Ba VO Thi M9 Hanh 

Dia chi: 
	

15 Tru'ng Chinh - Phu'ng PhO DOng - Tp. Pleiku - Trnh Gia Lai 

Dien thoi: 
	

0269 2222285 	Fax: 0269 2222218 

Loi thông tin Cong bO: 

10 24 giv 	 E bt thu'&ng 
	

El theo yeu cu 	U dinh kS' 

Ni dung thông tin cong bO: Tài lieu  Dai hi dOng CO dOng btthLi'äng 

Tài lieu nay dã du'Q'C Cong bO trén trang thông tin dien  tO' cOa Cong ty vào ngay 29/12/2020 ti 

dung dan: https://haagrico.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong-bat-

thuong-2021  

ChUng tOi xin cam két các thông tin cong bO trên dày là dOng sy that va hoàn toàn Ch!u trách 

nhiem tru'&c phap lut ye ni dung cãc thông tin dà Cong bO. 

Tài lieu dInh kern:  

1. Thông báo m&i hop; 

2. Giy Qy quyén tham dv Sal hi dOng c6 dOng bt fh&&ng; 

3. Chu'ang fr/nh D?i  hi dông c6 dong bt thu'&ng ("DHDCD'); 

4. Dv tháo quy ch4 tó chCi'c DHDCD; 

5. T& trInh các An d6 thông qua tai DHDCD; 

6. Phi6u bi4u quy4t các An d16 trinh DHDCD thông qua; 

7. Thông báo d6 cCi', U'ng cCi thành viên Hi d3ng Quàn tn, Ban Ki4m Soát tai DHDCD; 

8. Quy ch4 bu cc, thành vien Hi ci6ng Quán til, Ban Kim Sock ti DHDCD; 
9. Giy d4 cC,, Ci'ng cC." thành v/On Hi d6ng Quân fri tai DHDCD; 

10. Giy d6 cC.", C."ng cü' thành v/On Ban Ki4m Soat tai DHDCD,- HDCD; 

Ong Cong ty Ca phán Nong ngtiiëp QU6C te Hoâng Anh Gia Lai 

Dia chi: SO 15 TrUOng Chinh, PhUOng PhU DOng, Thnh p116 Pleiku, Tinh Gia Lai, Vit Nam 

Tel: (+84) 0269 2222 285 Fax: (+84) 0269 2222 218 Email: hoanganhagriCO@hagl.COm.Vn  

www.haagrico.com.vn  



CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP QUOC TE 

7ftsG ANH GIA LAI 

BO THÔNG TIN 
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11. Mu so ydu I' I/ch cd dOng cing cc, thành v/en Hi ddng Quàn tn ti DHDCD; 

12. Mäu so y4u iç'  lich cd dOng cing cci thành v/en Ban K/4m Soát t?i  DHDCD; 

13. Phi4u bu thánh v/en Hi ddng Quán tri t/ DHDCD; 

14. Phiu bu thânh v/en Ban K/dm Soát tai DHDCD; 

15. Dii thào Ngh/ quyext  DHDCD. 



HAGL Agri co cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - T' do - Hnh phtk 

 

S6: 2912-2/20ITB-HAGL Agrico Gia Lai, ngày 29 thang 12 nãm 2020 

THÔNG BAO 

V/v triu tap Dai hOi cf6ng c6 dông bait thu'ó'ng 

- 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): 

Kfnh qU'i: 

• Ms. Phu'ng: 

• Ms. Phu'ng: 

• Ms. Hôa: 

• Ms. YOn: 

• Ms. Ngà: 

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

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

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

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

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  



TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU T!CH 

U-T 
'OAN NGUYEN DU'C 

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! 

L(YU''  

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 COVID-
19 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; 

Qu' col  d6ng và khách mô'i tham dci' Dal hôi vui lông sat khun tay và thu'c hiên kim tra 

nhièt do tru'&c khi vào khu vci'c tô  chi'c Di hi; 

Trong suót qua trInh tham gia Dai hi, Qu' c6 dOng Va khách m&i vui lông deo khu 
trang. 



 

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (+84) 269 2222 285    Fax: (+84) 269 2222 218 

Website: www.haagrico.com.vn 

 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2021 

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“HAGL Agrico”) 

 

1. Bên ủy quyền: 

Tên cá nhân/Tổ chức: ............................................................................................................................................  

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:………………….…cấp ngày:………..tại:……………...  

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: ............................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000VND/cổ phần): ...........................................................................................  

Bằng chữ:.......................................................................................................................................................... 

2. Bên được ủy quyền: 

2.1 Tên cá nhân:............................................................................................................................................ 

Số Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:………………….…cấp ngày:………..tại:…………………………. ...  

Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................................................................  

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………... ..................  

2.2 Ủy quyền cho 01 (một) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế 

Hoàng Anh Gia Lai sau (đánh dấu x vào ô vuông):  

□ Ông Đoàn Nguyên Đức  - Chủ tịch Hội đồng quản trị  

□ Ông Đỗ Xuân Diện - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  

□ Ông Võ Trường Sơn  - Thành viên Hội đồng quản trị  

□ Bà Võ Thị Mỹ Hạnh  - Thành viên Hội đồng quản trị 

□ Ông Nguyễn Quan Anh  - Thành viên Hội đồng quản trị 

□ Ông Nguyễn Hoàng Phi - Thành viên Hội đồng quản trị 

Số cổ phần được ủy quyền: ...................................................................................................................................  

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………... ..................  

3. Nội dung ủy quyền: 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh 

Gia Lai tổ chức vào ngày 08/01/2021. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền đại diện Bên ủy quyền để 

bỏ phiếu và biểu quyết tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền 

căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền, trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy quyền sở 

hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất 

kỳ sự khiếu nại về sau khi HAGL Agrico sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội. 

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2021.    

http://www.haagrico.com.vn/


 

                                                                                                  

                                                                       
 

Bên được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

......................, ngày ….. tháng 01 năm 2021 
 

Bên ủy quyền (*) 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

        
 
 
Ghi chú: 
               

- Giấy ủy quyền phải gửi cho Ban tổ chức chậm nhất 03 ngày trước khi Đại hội khai mạc qua số fax: 
0269.2222 218 hoặc email: daihoicodong@hagl.com.vn. 

- Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn 
cước công dân/CMND/Hộ chiếu. 

(*) Trường hợp Cổ đông là pháp nhân thì Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu (không được 
ủy quyền hoặc ký thay) 

mailto:daihoicodong@hagl.com.vn


CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (“ĐẠI HỘI”) 

Thời gian: 13 giờ 30, thứ Sáu ngày 08 tháng 01 năm 2021 

Địa điểm: Hội trường Sales Gallery (Showroom BMW), Khu Đô Thị Sala, số 12 Mai Chí Thọ, Phường 

Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 

STT Mục 
Thời 
gian 

Nội dung Phụ trách 

I 
Đón tiếp và 
Kiểm tra tư 
cách cổ đông 

13:30-
14:30 

- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông. 

Ban Kiểm tra 
tư cách cổ 

đông 
 
 
 

 

II 
Khai mạc  
Đại hội 

14:30-
14:50 

- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại 
hội đủ điều kiện tiến hành 

Trưởng Ban 
kiểm tra tư 

cách cổ đông 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự. 
- Giới thiệu chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ 

biểu quyết; 
- HĐQT đề cử Chủ tọa đoàn, Chủ tọa đoàn đề cử Ban thư ký 

và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua; 
- Phát biểu khai mạc. 

Người dẫn 
chương trình 

III 
Chương trình 
và nội dung 
chính Đại hội 

14:50-
16:50 

- Tờ Trình Đại hội thông qua Phương án chào bán cổ phiếu 
riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất 
kinh doanh; 

- Tờ Trình Đại hội thông qua việc từ nhiệm của một số thành 
viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành 
viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Phổ biến thể lệ bầu cử HĐQT và BKS; 
- Thảo luận; 
- Bỏ phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, giải lao tại chỗ. 

Hội đồng 
Quản trị 

Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử HĐQT và BKS. 
Ban Kiểm 

phiếu 

HĐQT và BKS ra mắt đại hội cổ đông. HĐQT, BKS 

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. 
Hội đồng 
Quản trị 

IV Bế mạc đại hội 17:00 Phát biểu Bế mạc Đại hội. 
Hội đồng 
Quản trị 

 

Ghi chú:  Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 

Căn cứ: 

- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Phạm vi áp dụng 

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại 

hội”) của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) 

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ 

đông và các bên tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, biểu quyết thông qua các vấn đề 

thuộc thẩm quyền của Đại hội. 

Điều 3: Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách 

nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông  

1. Điều kiện tham dự Đại hội: 

Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách Cổ đông đã công bố (ngày 

25/12/2020) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, được quyền trực tiếp tham dự 

Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định của 

Quy chế này, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu 

Đại hội. 

2. Quyền của các Cổ đông khi tham dự Đại hội: 

2.1 Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

2.2 Cổ đông có thể tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau đây: 

DỰ THẢO 

 



a. Trực tiếp tham dự Đại hội; 

b. Ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội. Người đại diện theo ủy 

quyền của tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự Đại hội và không được 

tham gia ứng cử với tư cách cá nhân. Trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người đại 

diện theo ủy quyền theo quy định thì thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Giấy 

ủy quyền theo mẫu đính kèm tài liệu Đại hội).  

2.3 Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ 

đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

theo ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận công khai tại Đại hội 

trong phạm vi thời gian dành cho phần thảo luận. 

2.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo 

giấy tờ tùy thân (Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền của cổ đông) và nộp cho Ban 

kiểm tra tư cách cổ đông để xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo quy định pháp 

luật. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông sẽ 

được nhận 01 (một) Phiếu biểu quyết, 01 (một) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, 01 

(một) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giá trị biểu quyết của phiếu 

biểu quyết mà Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với số cổ 

phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo danh sách cổ đông do 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. 

2.5 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến muộn sau khi Đại hội đã khai mạc có 

quyền đăng ký tham dự ngay, và có quyền biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký 

nhưng Đoàn Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng Đại hội để cho họ đăng ký; trong trường 

hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

3. Nghĩa vụ của các Cổ đông khi tham dự Đại hội: 

3.1 Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và 

quy định của pháp luật. 

3.2 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này. 

3.3 Các Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành 

các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và chỉ có quyền tham dự Đại hội 

sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. 

3.4 Tham gia thảo luận nghiêm túc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiệu quả. Chỉ phát biểu khi 

được Chủ tọa Đại hội mời thảo luận. 

3.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. 

3.6 Trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ 

Ban tổ chức Đại hội để được giải đáp và/hoặc hướng dẫn. 



3.7 Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 theo hướng dẫn của 

Ban tổ chức Đại hội. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội Đồng Quản trị đề cử và được giới thiệu tại Đại 

hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau: 

a. Kiểm tra tư cách tham dự Đại hội của dổ đông, đại diện theo ủy quyền của dổ đông dựa trên 

các tài liệu mà họ xuất trình: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc 

chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu 

pháp lý tương đương; Thư mời họp; Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu khác 

kèm theo (nếu có); 

b. Phát các tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau khi hoàn tất kiểm tra tư cách cổ 

đông;  

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham 

dự Đại hội.  

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Trường hợp người đến dự không đáp ứng các điều kiện tham dự Đại hội theo quy định tại Quy chế 

này thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Hội đồng Quản trị từ chối việc tham dự Đại 

hội của người đó. 

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu 

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 

01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề xuất và được Đại hội chấp thuận. Thành viên 

Ban Kiểm phiếu có thể không phải là Cổ đông của Công ty và không được là người có tên trong 

danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. 

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: 

a. Kiểm đếm Phiếu biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông và giám sát 

chung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội; 

b. Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu 

quyết cho Chủ tọa Đại hội; 

c. Mọi công việc kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải 

làm trung thực, chính xác và chịu mọi trách nhiệm về kết quả đó. 

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa  

1. Hội đồng Quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để 

Đại hội thông qua. 

2. Đoàn Chủ tọa gồm 01 (một) Chủ tọa và các thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền thành viên Đoàn chủ tọa làm Chủ tọa Đại hội.  



3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương 

trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.  

4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật 

tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của 

đa số Cổ đông tham dự. 

5. Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy 

rằng: 

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả các thành viên tham dự. 

- Các phương tiện, thiết bị thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông tham dự 

tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

- Hành vi của (những) người có mặt tại Đại hội cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có 

trật tự của cuộc họp, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng, 

hợp pháp, gây rủi ro hoặc gây nguy hiểm cho người khác. 

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 

6. Chủ tọa Đại hội có quyền: 

- Yêu cầu tất cả các thành phần tham dự chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, 

hợp lý khác; 

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người 

không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình 

thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh. 

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội 

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.  

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, ghi chép Biên bản về diễn 

biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và 

Nghị quyết Đại hội. 

PHẦN III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 25/12/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng 

khoán Việt Nam cung cấp.  

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội 

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết giơ tay thông qua chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tọa, 

Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục khai mạc 

Đại hội. 



2. Đại hội sẽ lần lượt tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội đã công bố và thảo luận trước khi 

biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội. 

Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 12 

Quy chế này. 

Điều 11: Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội 

1. Cổ đông có nhu cầu đề xuất ý kiến tại Đại hội phải thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội. 

- Phải giơ tay đề nghị và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa đồng ý. Trong cùng một thời 

điểm chỉ có một Cổ đông thực hiện quyền phát biểu. 

- Nội dung ý kiến phải phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. 

- Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng Cổ đông trình 

bày. 

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. 

2. Các đề xuất của Cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Ngắn gọn và rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì 

Cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai 

mạc Đại hội. 

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó. 

- Không công kích cá nhân; từ ngữ phải phù hợp văn hóa, chuẩn mực, lịch sự. 

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt 

quá quyền hạn Đại hội. 

Điều 12: Thông qua Nghị quyết của Đại hội 

1. Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày tại Đại hội theo các hình thức sau: 

- Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết; 

- Biểu quyết thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền tới tham dự, khi đó người đại diện 

theo ủy quyền tham dự Đại hội và trực tiếp biểu quyết thay mặt Cổ đông. 

2. Toàn bộ nghị quyết/ quyết định của Đại hội phải được biểu quyết công khai và trực tiếp. 

3. Thông qua Nghị quyết Đại hội: 

a. Trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản này, các vấn đề khác được Đại hội thông qua khi có ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua. 

b. Đối với các vấn đề sau đây thì chỉ được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua: 

- Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 



- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

4. Hình thức biểu quyết:  

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu. 

Cổ đông sẽ biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng 

ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định của cổ đông trên Phiếu biểu quyết. 

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Việc bầu bổ sung thành thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 

2025 thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội. 

Điều 13: Nghị quyết và Biên bản Đại hội  

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Dự thảo 

Nghị quyết của Đại hội được đọc công khai tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế 

mạc cuộc họp. 

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định. Nghị quyết của Đại 

hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định. 

PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành 

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy 

chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số 

Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội triệu tập tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

khoản 1 Điều này thì được triệu tập Đại hội lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp 

Đại hội lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành 

không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự. 

Điều 15: Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này gồm 04 (bốn) phần và 15 (mười lăm) điều, được Đại hội thông qua ngày 08 tháng 01 

năm 2021 và có hiệu lực ngay lập tức để tiến hành tổ chức Đại hội. 

2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này. 

3. Các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm 

thực hiện các quy định tại Quy chế này. 



 

 

 

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA  

 



 

 

 

TỜ TRÌNH SỐ 1 
Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề cần thông qua tại Đại hội  

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) kính 

trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) xem xét và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề 

sau: 

Vấn đề 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM XÁC NHẬN 

DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ GIÁ TRỊ CÁC KHOẢN NỢ SẼ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI NÊU TẠI 

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Báo cáo của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận 

danh sách chủ nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ, chi tiết như sau: 

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM đang hoàn thiện. 

Vấn đề 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  

HĐQT trình Đại hội xem xét và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chủ yếu 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: 

Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán thì Lỗ sau thuế: 2.444.401.329.000 đồng và lỗ lũy kế 

tính đến 30.06.2020: 2.312.958.246.000 đồng, không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng 

(bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu). Vì vậy Công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành 

cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Để giải quyết nhu cầu vốn cấp thiết của Công ty cũng như 

thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2023, HĐQT công ty lựa chọn phương án chào bán 

cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh cụ thể như sau: 

1. Hoán đổi hầu hết khoản nợ của công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải nhằm cải thiện các 

chỉ số tài chính để Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh. 

2. Bổ sung vốn lưu động để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược và kế hoạch từ 

năm 2021 đến hết năm 2023, nhằm đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp quy 

mô lớn với nền tảng hữu cơ. 

  

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 
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II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ  

1.  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh 
Gia Lai. 

2.  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

3.  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

4.  Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến): 741.446.105 cổ phiếu. 

-  Trong đó: -  

 Cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ: 550.000.000 cổ phiếu. 

 Cổ phiếu chào bán để bổ sung vốn hoạt 
động: 

191.446.105 cổ phiếu. 

5.  Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự 
kiến): 

7.414.461.050.000 đồng 

-  Trong đó: -  

- 5 Giá trị chào bán để hoán đổi nợ: 5.500.000.000.000 đồng. 

- 5 Giá trị chào bán để bổ sung vốn hoạt 
động: 

1.914.461.050.000 đồng. 

6.  Phương thức, đối tượng chào bán: Chào bán riêng lẻ, cho các nhà đầu tư theo quy định của 
pháp luật. 

7.  Tiêu chí lựa chọn:  Nhà đầu tư được lựa chọn phải thuộc một trong các đối 
tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo 
hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư 
chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà 
nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được 
mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan; 
(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng 
hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch; (3) Người 
có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (4) Cá nhân nắm 
giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có 
giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty 
chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư 
cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (5) Cá 
nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ 
đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách 
là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai 
thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế 
của tổ chức, cá nhân chi trả. Ngoài ra, nhà đầu tư đang là 
chủ nợ của Công ty, có tiềm lực tài chính, cam kết hỗ trợ 
Công ty mở rộng kênh bán hàng, cải thiện kết quả kinh 
doanh.  

8.  Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển 
nhượng tối thiểu là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào 
bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư 
chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, 
quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định 
của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật; 

9.  Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước và các Cơ quan quản lý khác (nếu có) về 
kế hoạch phát hành riêng lẻ cổ phiếu của Công ty. 



III. Ủy quyền 

HĐQT kính trình Đại hội thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phê duyệt và thực hiện 

các vấn đề liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau: 

- Điều chỉnh/ bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ để phù hợp với sự 

thay đổi của các văn bản pháp luật tại mọi thời điểm triển khai phương án (xin cấp phép các cơ quan 

quản lý, phân phối cổ phiếu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu chào bán thành công…) và/ hoặc sửa 

đổi, bổ sung, thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo nguyên tắc 

đảm bảo số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán theo phương 

án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để đảm bảo đợt chào bán được thành công cũng như 

việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi 

của cổ đông và Công ty; 

- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu, điều 

chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương án chào bán nêu trên 

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; 

- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ; 

- Để đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với biến động của thị trường, tình hình kinh tế vĩ mô 

và dịch bệnh có thể phát sinh, Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu 

được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày trong Tờ trình này hoặc các mục đích khác nhưng 

phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty; 

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi nhận được chấp thuận của 

Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; 

- Xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có 

liên quan; 

- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao 

dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được chào bán trong thời gian quy định của pháp luật 

hiện hành; 

- Điều chỉnh nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các 

giấy tờ pháp lý của Công ty theo đúng số vốn điều lệ tăng lên thực tế. 

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để có thể triển khai được phương án chào bán riêng lẻ nêu 

trên. 

Vấn đề 3:  ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI 

Kính trình Đại hội xem xét các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai cụ thể các vấn 

đề, chủ trương đã được thông qua. 

 Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Quý cổ đông xem xét 
trực tiếp tại Đại hội. 

 



 

 

 

TỜ TRÌNH SỐ 2 

V/v thông qua các đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị,                             

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025  

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin trình 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm một số thành 

viên HĐQT và BKS đã có đơn từ nhiệm, và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát 

(“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau: 

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các cá nhân sau: 

1. Ông Đỗ Xuân Diện 

2. Ông Võ Trường Sơn 

3. Ông Nguyễn Quan Anh 

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, 

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các cá nhân nêu trên 

kể từ ngày 08/01/2021.  

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT có ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều 

nhất là 11 (mười một) thành viên. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 

2020 - 2025.  

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020 

đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, 

ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên 

tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: 

1. Ông/Bà:….. do cổ đông ………… đề cử (hoặc tự ứng cử);  

2. Ông/Bà:….. do cổ đông ………… đề cử (hoặc tự ứng cử). 

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.  

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên HĐQT tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại 

hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

 

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (+84) 269 2222285            Fax: (+84) 269 2222218 

Website: www.haagrico.com.vn 

DỰ THẢO 

http://www.haagrico.com.vn/


 

 

III.  MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên BKS của các cá nhân sau: 

1. Ông Lê Hồng Phong 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp, 

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của cá nhân nêu trên kể từ 

ngày 08/01/2021.  

IV.  BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên BKS phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên.  

Vì vậy, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Thông 

báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát ngày 28/12/2020  đã được 

công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối 

cùng là 17 giờ ngày 07/01/2021, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia 

bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS như sau: 

1. Ông/Bà:… do cổ đông ……….. đề cử (hoặc tự ứng cử). 

Thông tin về các ứng viên này đã được gửi đến Quý Cổ đông trong tài liệu Đại hội.  

HĐQT đề nghị Quý Cổ đông đề cử thêm ứng viên BKS tại Đại hội. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại 

hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty. 

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC 
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PHIẾU BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 

Họ và tên cổ đông:   .............................................................................................................................................  

Mã số cổ đông:…. ................................................................................................................................................  

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: …………..………………………………………… cổ phần 

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu 
quyết các vấn đề liên quan như sau: 

Vấn đề 1:  Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ 

và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ  

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 2:   Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động 

kinh doanh 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 3:  Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 

2025 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 4:  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã thông qua tại Đại Hội 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

                      Cổ đông/ Người được ủy quyền  

                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                              ......................... 

Ghi chú:    

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết; 

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần 

Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ngày 08/01/2021. 

Mã BARCODE 

http://www.haagrico.com.vn/


HAGL  Agrico 
D!a chi: 15 Tn.rOng Chinh, Phu'mg RhO 06ng, TP Pleiku, Tfnh Gia Lai 

Diên thoal: (+84) 269 2222285 	Fax: (+84) 269 2222218 

Website: www.haagrico.com.vn   

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 
	

A 

quthn tri khOng diêu hánh hoãc thành viOn Hôi d6ng quãn fri dOc  lap phái chim it nhât mot phn ba 	Cfl( 

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 vê  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: 

1 



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

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. S6  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 

• S 	 S 

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

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; 
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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; 

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

	

2.2 	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 
1 	 2 	 1 	2 	.2 	 2 	 ...,. 	2 	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 0̂ 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 

HDQT sé xem xét Iva chçn ngu&i có dü tiêu chun và diu kn d del  cO' trinh Dai hi bu bO sung 

thành viên HDQT, BKS cho nhim ki 2020 - 2025. 

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 nàrn 2020 

TM. CONG Ty CO PHAN NONG NGHIP QUOC TE 
--- 

TCH HDQT 
II.. COrGTyC\ 
f/ C$PHi 
(I 	4tP'3 NC- 

dJ ' • QUO' T 
4OA44G A
G A P IA.4 

-.  oAN NGUYEN DU'C 
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QUY CHẾ 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

Căn cứ: 

- Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”); 

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/12/2020 về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

ĐIỀU 1:  Nguyên tắc chung 

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) 

phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. 

- Kết quả biểu quyết được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia trực 

tiếp hoặc ủy quyền tham dự họp. 

- Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự họp, chỉ được sử dụng một phiếu biểu quyết liên quan 

đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội in và gửi cho từng cổ 

đông khi cổ đông thực hiện thủ tục tham dự Đại hội, có mã cổ đông đã mã hóa, có đóng dấu treo 

của Công ty). 

- Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua, thành viên của Ban kiểm phiếu không 

phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử. 

- Việc bầu bổ sung phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và tôn trọng quyền lợi hợp pháp 

của tất cả cổ đông. 

ĐIỀU 2:  Đối tượng thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội 

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ 

phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/12/2020 do Trung tâm 

lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội.  

ĐIỀU 3:   Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) 

bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 

    Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 02 (hai) thành viên. 

  Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 01 (một) thành viên. 

ĐIỀU 4: Tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT và thành viên BKS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

DỰ THẢO 



1. Đối với thành viên HĐQT 

a. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT 

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 

kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty có quy định khác; 

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác. 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 

lệ Công ty. 

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT  

Ngoài các tiêu chuẩn tại điểm a nêu trên, thành viên độc lập HĐQT cần phải đảm bảo các điều 

kiện theo quy định cụ thể như sau: 

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất 

trong 03 năm liền trước đó; 

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành 

viên HĐQT được hưởng theo quy định; 

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con 

của Công ty; 

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty; 

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 năm liền 

trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ; 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát 

- Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp 2020; 

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 

trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công 

ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; 



- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 

công ty; 

- Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty, công ty 

mẹ, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; 

- Các thành viên BKS không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.  

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 

- Trưởng BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên 

trách tại công ty.  

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

ĐIỀU 5:  Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS  

1. Phiếu bầu  

- Phiếu bầu được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất theo mẫu chung, trên phiếu bầu có in sẵn 

tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông theo mã số tham 

dự, danh sách các ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên BKS, đóng dấu treo của 

Công ty.  

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành 

viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội. 

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông 

tin trên phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đông phải thông báo và đề nghị Ban kiểm phiếu in 

lại và giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy tại chỗ. 

- Cổ đông phải tự ghi số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên. 

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

- Phiếu bầu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho từng cổ 

đông hoặc người được ủy quyền dự họp. 

- Phiếu bầu không có đóng dấu của Công ty. 

- Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc 

đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết. 

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu 

bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa. 

- Số thành viên được bầu vượt quá 02 (hai) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS. 

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. 

- Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ ứng viên nào. 

ĐIỀU 6:  Phương thức bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu) 



1. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên 

BKS. 

2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu có quyền biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của 

HĐQT (02 người) hoặc BKS (01 người). 

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi rõ số phiếu bầu 

tương ứng với tên ứng cử viên đó.  

4. Cổ đông có quyền dùng toàn bộ số phiếu có quyền biểu quyết của mình bầu cho một số ứng 

viên với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau hoặc không bằng nhau; hoặc dồn tất cả 

số phiếu bầu của mình cho một ứng viên duy nhất. 

5. Cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình các thông tin sau: số phiếu có quyền biểu quyết cho 

từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã bầu cho các 

ứng viên phải bằng (không được lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. 

ĐIỀU 7:  Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm 

phiếu có trách nhiệm: 

 Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu, hướng dẫn giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử. 

 Tiến hành kiểm phiếu. 

 Công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử. 

- Ban Kiểm phiếu có quyền lập bộ phận giúp việc để giúp Ban Kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ 

của Ban. Bộ phận giúp việc của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lần này gồm 08 (tám) thành viên. 

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

- Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng 

kiến của các cổ đông. 

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Ban Tổ chức hoàn tất phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông 

cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong 

thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được công bố trước Đại hội.  

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.  



- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:  

+ Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; 

+ Thành phần Ban kiểm phiếu; 

+ Mục đích, nội dung bỏ phiếu; 

+ Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp; 

+ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ,   

phiếu không hợp lệ; 

+ Kết quả bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS); 

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.  

-    Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị 

quyết của Đại hội. 

ĐIỀU 8:  Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 

1. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 

cần bầu.  

2. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên 

cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số 

phiếu bầu ngang nhau để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao nhất.  

ĐIỀU 9:  Điều khoản khác 

1. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi nhận 

vào biên bản họp Đại hội.  

2. Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều, được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua 

và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/01/2020.  

 Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 



 Ban hành kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

 
. . . . . . . .. . ., ngày . . . . tháng 01 năm 2021 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 
  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 
 

 
Tôi là:  ..................................................................................................................................................  

Quốc tịch :  ...........................................................................................................................................  

Ngày sinh:  ........................................................... Nơi sinh: .................................................................  

Địa chỉ thường trú:  ..............................................................................................................................  

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:  .......... ……Ngày cấp:  ................. Tại: ........................  

Trình độ học vấn: .................................................................................................................................  

Trình độ chuyên môn :  ........................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 

25/12/2020 là: …………… cổ phần, tương ứng với: ……………..  % vốn điều lệ của Công ty cổ 

phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (‘‘Công ty’’). 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên 

Hội đồng Quản trị (‘‘HĐQT’’) Công ty. 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/ tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy 

định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất 

thường (‘‘Đại hội’’) của Công ty. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm 

theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ 

sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty. 

Trân trọng! 

 ỨNG CỬ VIÊN 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 
 
 
Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu). 

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. 

3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên. 

4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc 

giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người ứng cử. 



Ban hành kèm theo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường 
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 
. . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng 01 năm 2021 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI  

 
     

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 
 
Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (‘’Công 
ty’’) gồm: 
 

STT Họ và tên cổ đông 
Số CMND/Thẻ căn 
cước công dân, 

ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ 
phần sở 

hữu 

Số CP sở hữu 
trong thời hạn 
06 tháng liên 

tục 

Chữ ký 

      

      

      

 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử: 

Ông/Bà:  ...............................................................................................................................................  

Ngày sinh:  ..........................................................  Nơi sinh:  ................................................................  

Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................................  

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:  ................... Ngày cấp:  ...................... Tại: ........................  

Trình độ học vấn:  ...................................................................................  ............................................  

Trình độ chuyên môn : ............................................................................  ............................................  

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà ………………............…… có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử 

vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (‘‘HĐQT’’) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế 

bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông bất thường (‘‘Đại hội’’) của Công ty. 

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ 

sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế 

bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty. 

Trân trọng! 
 Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử 

 (Ký ghi rõ họ tên) 

 
 
Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu). 

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. 

4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử. 

5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc 

giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử. 



 Ban hành kèm theo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________ 

 
. . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng 01 năm 2021 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 
  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 
 

 
Tôi là:  ...................................................................................................................................................................  

Quốc tịch :  ............................................................................................................................................................  

Ngày sinh:  ...................................................... Nơi sinh: .......................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………………. 

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:  ............................ Ngày cấp:  .................. Tại: ..............................  

Trình độ học vấn: .........................................................................................  ........................................................  

Trình độ chuyên môn :  .........................................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 

25/12/2020 là: …………… cổ phần, tương ứng với: ……………..  % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nông 

nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (‘‘Công ty’’). 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm 

soát (‘‘BKS’’) Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của 

Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất 

thường (‘‘Đại hội’’) của Công ty. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng 

thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 

và thành viên BKS tại Đại hội của Công ty. 

Trân trọng! 

 ỨNG CỬ VIÊN 
(Ký ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu). 

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. 

3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên. 

4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương 

đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người tự ứng cử. 



Ban hành kèm theo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường 
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________ 

. . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng 01 năm 2021 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI  

 
     

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 
 
Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty’’) gồm: 
 

STT Họ và tên cổ đông 
Số CMND/Thẻ căn 
cước công dân, 

ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ phần 
sở hữu 

Số CP sở hữu 
trong thời hạn 6 

tháng liên tục 
Chữ ký 

       

      

 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử: 

Ông/ Bà:  ...............................................................................................................................................................  

Ngày sinh:  ..........................................................  Nơi sinh:  ................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  ...............................................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu:  ........................................................... Ngày cấp:  ...................... Tại: .................................  

Trình độ học vấn:  ...................................................................................  .............................................................  

Trình độ chuyên môn : ............................................................................  .............................................................  

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà ………………............…… có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí 

thành viên Ban Kiểm soát (“BKS’’) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên 

HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội’’) của Công ty. 

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm 

theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành 

viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội của Công ty. 

Trân trọng! 
 Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử 

 (Ký ghi rõ họ tên) 

 
Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu). 

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu. 

4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử. 

5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương 

đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử. 



 

 

 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 

Họ và tên (chữ in hoa):  ....................................................................................................................  

Giới tính (Nam/Nữ): ...................................... Ngày sinh:  ...............................................................  

Nơi sinh:  ........................................................Quốc tịch:  .................................................................  

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …………………………………………………… 

Ngày cấp:  ...................................................... Nơi cấp: …………………………………………... 

Địa chỉ thường trú:  ...........................................................................................................................  

Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc:  .......................................................................................................................  

Trình độ văn hóa:  .............................................................................................................................  

Trình độ chuyên môn:  ......................................................................................................................  

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .................................  

Công ty hiện đang làm việc:  ............................................................................................................  

Chức vụ công tác hiện nay:  ..............................................................................................................  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

Số lượng cổ phần nắm giữ:  ..............................................................................................................  

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:  ........................................................................  

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:  ..............................................................  

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  ................................................................................................  

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):  ...........................................................................................  

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:  ..................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 
Người khai 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

............, ngày …...  tháng 01 năm 2021 



 

 

 

 

 SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 

 

Họ và tên (chữ in hoa):  ....................................................................................................................  

Giới tính (Nam/Nữ): ...................................... Ngày sinh:  ...............................................................  

Nơi sinh:  ........................................................Quốc tịch:  .................................................................  

Chứng minh nhân dân số:  .............................Ngày cấp:  ............... Nơi cấp:  ..................................  

Địa chỉ thường trú:  ...........................................................................................................................  

Nơi ở hiện nay: .................................................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc:  .......................................................................................................................  

Trình độ văn hóa:  .............................................................................................................................  

Trình độ chuyên môn:  ......................................................................................................................  

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): .................................  

Công ty hiện đang làm việc:  ............................................................................................................  

Chức vụ công tác hiện nay:  ..............................................................................................................  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

Số lượng cổ phần nắm giữ:  ..............................................................................................................  

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:  ........................................................................  

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:  ..............................................................  

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  ................................................................................................  

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):  ...........................................................................................  

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:  ..................................................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 
Người khai 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 
............, ngày …...  tháng 01  năm 2021 



 

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (+84) 269 2222 285    Fax: (+84) 269 2222 218 

Website: www.haagrico.com.vn 
 

 

 

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

Họ và tên cổ đông: ................................................................................................................................. … 

Mã số cổ đông:  ..................................................................................................................................... … 

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: ……………………………………………cổ phần 

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị (*): ……………………………………….phiếu 

Stt Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Số phiếu biểu quyết 

1    

2    

3    

 Tổng cộng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: “Việc biểu quyết 

bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được 

bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn 

hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như 

vậy: 

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này, số thành viên Hội đồng 

Quản trị được bầu bổ sung là 02 thành viên. 

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết 

bầu thành viên HĐQT: 100 x 02 = 200 phiếu. 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết 

của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu 

quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu 

biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên 

hoặc chia ra cho một số ứng cử viên. 

TP. HCM, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

Cổ đông/ Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

   ……………………….. 

 

MÃ BARCODE 

 

http://www.haagrico.com.vn/


 

 

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại: (+84) 269 2222 285    Fax: (+84) 269 2222 218 

Website: www.haagrico.com.vn 

 

 

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

 

Họ và tên cổ đông: ................................................................................................................................. …. 

Mã số cổ đông:  ..................................................................................................................................... …. 

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: ……...……………………....……….cổ phần 

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát (*): ……………………………...……………..phiếu 

Stt Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Số phiếu biểu quyết 

1    

2    

3    

 Tổng cộng  

 

(*) Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: “Việc 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ 

đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 

hoặc Ban kiểm soát, và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu 

bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”. Như vậy: 

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường này, số thành viên 

Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên. 

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu 

biểu quyết bầu thành viên BKS: 100 x 01 = 100 phiếu. 

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu 

biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho 

tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông 

chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ 

đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho 

một số ứng cử viên. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

Cổ đông/ Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

……………………….. 

 

MÃ BARCODE 

http://www.haagrico.com.vn/
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Số:     /21/NQĐHĐCĐ-HAGL Agrico  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; 

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Nông 

nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ngày 08/01/2021. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ 

nợ và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng 

lẻ  

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ và 

giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. 

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động 

kinh doanh 

ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh 

doanh với thông tin cụ thể như sau: 

Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 

............................... 

  

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2020 – 2025 

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty như sau: 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đỗ Xuân Diện kể từ ngày 08/01/2021; 

DỰ THẢO 



2 

 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Võ Trường Sơn kể từ ngày 08/01/2021; 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quan Anh kể từ ngày 08/01/2021; 

 Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của Ông Lê Hồng Phong kể từ ngày 08/01/2021. 

Điều 4. Thông qua danh sách thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm: 

1. Ông/Bà: … 

2. Ông/Bà: … 

Điều 5. Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 

ĐHĐCĐ thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao 

gồm: 

1. Ông/Bà: … 

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề  

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương 

đã được thông qua. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết này. 

  

 

 

 

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CHỦ TỌA 

 

 

 

ĐOÀN NGUYÊN ĐỨC 

 


