CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1508/17/CBTT-HAGL

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty:

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Mã chứng khoán:

HAG

Địa chỉ trụ sở chính:

15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại:

0269 2222249

Fax: 0269 2222247

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn
Địa chỉ:

15 Trường Chinh – Phường Phù Đổng - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Điện thoại:

0269 2222249

Loại thông tin công bố:  bất thường

Fax: 0269 2222247
 theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (“Công ty”) xin công bố thông tin bất thường về việc được chấp
thuận thay đổi niêm yết và ngày giao dịch bổ sung như sau:
1.

Chấp thuận thay đổi niêm yết: Ngày 14/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã
ban hành Quyết định số 299/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
được thay đổi niêm yết 137.500.000 cổ phiếu HAG. Lý do: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện
trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ thành cổ phiếu cho nhà đầu tư của Công ty. Ngày thay đổi niêm niêm
yết có hiệu lực là ngày16/8/2017.

2.

Ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết: Ngày 14/8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ
Chí Minh đã có thông báo số 954/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch thay đổi niêm yết của
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, theo đó ngày giao dịch chính thức là ngày 21/08/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ngày
15/8/2017 tại đường dẫn: http://hagl.com.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Tài liệu đính kèm:
-

Quyết định và thông báo của Sở Giao dịch
Gia Lai, ngày 15 tháng 8 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
TỔNG GIÁM ĐỐC

