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- NQ HĐQT số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 28/9/2021 về việc Thông qua kết quả thực hiên 

quyền mua cổ phiếu được chào bán cho Cổ đông hiện hữu và chào bán Cổ phiếu cần Phân 

Phối .  

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường 
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pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

  

  

 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

 

 

 
 

PHẠM THÀNH TUẤN ANH 

 

http://geccom.vn/


coNc ry cO pnAN
DIEN GIA LAI

So: 3912021NQ-FEQT

ceNG HoA xA ugl cHU NcniavrET NAM
D6c lip - Tg do - H4nh phfic

-

Gia Lai, ngdy 28 thdng 9 ndm 202l

NGHI QUYET
"V/v Thing qua kAt qud thryc hiAn quyin mua cO phidu cttqc chdo bdn cho C6 d1ng hiQn hfru

vd chdo btin CA Phi1u Cdn phdn phdi"

HQI oOxc QuAx TRI CONG TY c6 pTTAN DIEN GIA LAI
Cdn c*:
- Ludr Daanh nghiQp sA SOtZOZOtgnt4 daoc Qu6c H6i th6ng qua ngdy t7/06/2020,
- Ludr Ch{rng khodn sO SltZOtOtgUll daqc Qudc hofihilng qua ngdy 26/l l/201g;

nr,r, !!:l t: 155/2020/ND Cl ngdy 31/12/2020 ct)ta Chinh phil Quy dinh chnril vd ha6ng
ddn thi hdnh mot s6 di€u cua Ludt Ch*ng khodn;

- t'fgh! quyer sA OZTZOZ I/NQ-DHDCD ngdy 29/01/202I v/v Th6ng qua phaong dn chdo bdn c6
phi€u ra c6ng chung ndm 202 I ;

- Nshi quyiit sii tstzozl/Ng-HDZr ngdy 04/06/2021 va viQc pha dry€t tridn khai phuons dn
piat iant c6 phiau cno cV aar{t iQn h*u; 

''- r"- qq)'Y' 
'1

- Giiiy chttrng nhdn ddng lry chdo bdn c6 phiau ra c6ng chung s6 t s I\CCw-UBCK do (Jy
Chilmg khodn Nhd ntdc ct{p ngdy 09/08/2021 ;

- Kiir qud ddng b!'vd nQp tidn mua cita c6 d6ng chua tnu lcy vd Danh sdch t6ng hqp Nhd ddu tu
ddng lry mua chilmg khodn phdt hdnh thcm dtit vdi ch*ng khodn lnu lry chobAig ry C6 phdn
DiAn Gia Lai;

- BiAn bdn sO 34/2021/BB-HDQT ngdy 28/09/2021.

QUYET NGHI

Didu 1. Th6ng qua k5t qui thqc hiQn quydn mua c6 phi6u dugc chio bin cho C6
tl6ng hiQn hiru, theo phucrng 6n tli tlugc duyQt ei Nghi quyrit sii OltzOztAIe-DHDCD
ngiy 291412021nhu sau:

T6ng sd c6 phi6u chdo ban , (l)

Sii luqng cd phi6u

rli

, (2)

16.270.511

16.063.278

207.233

56 luqng cO phi€u dang ky mua

T6ng s5 c,o nhitlu 16 ph6t sinh do ldLrn tron dg ki6n vd
s0 cO phi6u do c6c C6 d6ng kh6ng thuc hi6n quy6n
mua hoic thgc hiOn m6t phan quy0n mua du ki6n
(sau ddy gqi tit ld,,C6 phi6u Cin phin ph6i") (s6
lugng chinh x6c theo th6ng b6o cria Trung tdm luu
kf chung khoan ViCt Nam)

(3):
(r-2)

N$i dung



Didu 2. Th6ng qua viQc chiro bfn sii luqng CO ptriOu Cin Phin Ph5i nhu sau:

T-t Sd luqng cO phi6u chdo brln dU
ki€n (s6 lugng chinh x6c theo
th6ng brio ciia Trung tAm luu kf
chimg kho6n Vi6t Nam)

207.233

, 
^l rl ,l ,' ^i L o pnleu pno tnong I

i tO.oOO d6ng/c6 phi6u !

i

I

j r H4n chti chuy6n nhuqng
, ^, - -. -- - 

i

: CO phi6u bi han ch6 chuy€n nhucrng trong vong 01 ,

- ,l
(mOt) nam ke tu ngdy hoan thdnh dqt chdo b6n i

I Thoi gian ndp ridn mua : Tu ngdy 2810912021 d6n I lh00 ngdy 3010912021 1

Ddi tuqng chdo b6n Cdng dodn co so COng ty C6 phan Oign Gia Lai 
i

I Tdi khodn n6p tiAn mua , - TCn Tdi khoin: COng ty C6 phAn Di6n Gia Lai i

l

: - SO tai khodn: 1020960369
i

; - NgAn hdng: Vietcombank CN Gia Lai

t K6t thirc dgt chdo b6n Hi5t thoi han nQp tidn mua c6 phi6u n€u
ty sE k6t thric dqt chdo ban.

TM. HQI DONG QUAN TRI

ffi:"i
5,'# ililk/L_

TY
,__lAN

trdn. C6ils i

,Atr

Didu 3. T6 chric thuc hi6n

- Giao cho Chir tich H6i ddng QuAn tri tritin khai viQc thpc hi6n tit citc6c c6ng vi6c cAn

tni6t OC hodn thdnh viQc chdo b6n. Chri tich Hdi d6ng Quin tri duoc try quydn cho

thanh vi6n Ban T6ng Girim d6c thgc hiQn c6c c6ng viQc trong pham vi duoc giao ph6.

Di6u 4. HiQu lqc

- Nghi quy6t ndy c6 hiQu luc thi hdnh tC tu ngdy ky.

- Hoi ddng Quin tri, Ban Eidu hdnh vh todn th6 C6n b6 c6ng nhdn viOn COng ty co 1i6n

quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi qr.,y6t niry.l.

Noi nhAn:
- HDQT UBKT "AE UOt"
- Ltru: VPCT.
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