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DÙc lap-Ty do - Hanh phúc 

---Cx-----DATXANH GROUP 
Sóa /2022/DXG-PTC Tp.Ho Chi Minh, ngàpK tháng) n�ám 2022 

Kinh gii: - Uy ban Chúng khoán Nhà nuroe 

- So Giao dich Chúng khoán TP.HCM 

Cong ty: Caông ty Cô phân Tâp �oàn �åt Xanh 

Try so chinh: 2W Ung V�n Khiêm, Phuong 25, Qun Binh Th¡nh, TP.HCM 

Dien thoai: (028) 6252 5252 Fax: (028) 6285 3896 

Ngudi thue hiÇn công bô thông tin: Ông Bii Ngoc �irc- Ngroi dai diÇn pháp lut 

Z24h 072h OYeu câu Lo¡i công bô thông tin: ODinh ky 

Noi dung công bô thông tin: 

Nghi quyêt H�QT thông qua viÇc thay �ôi thÝi gian to chúc �¡i hÙi �ông co �ông bât thuong n�m 
2022 cça Công ty Cô phân Tp �oàn Dât Xanh. 

Chúng toi xin cam kêt các thông tin trên �ây là �úng su tht và hoàn toàn chju trách nhiÇm truóe 
pháp lut vê nÙi dung các thông tin �ã công bo 

cONG TY co PHAN TARDoÀNÁÁT XANH 

NGUOIDAI DIEN PHÁPLUAT 
ATONG GÍÁM DIC 

Noi nhan: 
Nhu trên. 
Luu: VT, TC. 

ODAT XANH GROU 

MSDN 030 BEÍ NGHC DÚC 



CONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lap-Ty do -Hanh phúc 
DATXANH GROUP 

Só: 272022/NQ-DXG/HÐQT Tp. Ho Chi Minh, ngày 28 tháng A) n�m 2022 

NGHI QUYÉT HOI DÒNG QUÄN TR. 
CONG TY CO PHAN TAP �OAN DAT XANH 

HOI DÔNG QUÁN TR. CÔNG TY CÓ PHÀN TAP �OÀN �ÁT XANH 

Can ci Luat doanh nghiep só 59/2020/OH14 ngày 17/06/2020: 
Can ct Luat chimg khoán só 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
Can ci Diu le tó chirc và hoat dong cia Cóng t 
Can cu Bien bàn và NghË quyêt cuoc hop HÙi �ông quàn trË só 23 ngày 19/09/2022 thóng qua 

riêu tap Dai hÙi �ong có dông bát thuong n�m 2022; 
Can cu Biên bàn và Nghj quyêt cuÙc hop HÙi �ông quàn tr/ só 26 ngày 14/10/2022 thóng qua du 
thao tài lieu Dai hÙi �ông có �ong bát throng n�am 2022; 
C�n ct Biên ban hop HÐQT só 272022/BB-DXG/HÐOT ngày 2P /A0 /2022 

QUYÉT NGH. 
Dieu 1: Thông qua viÇe thay �ôi thÝi gian tô chúc �ai hÙi �ông cô �ông bât thuÝng n�m 2022 cua 

Công ty Cô phân Tâp �oàn �ât Xanh vÛi nhïng thông tin cå thê nhu sau: 

Thoi gian hop �ä thông báo: 05/11/2022 

Thoi gian hop thay dôi: 30/11/2022 

Ly do thay �ôi thÝi gian hop: HÙi �ông quàn trË cóthoi gian chuân bË kù luöng và �ày du hon 

cho các tài liÇu, các ván dè có liên quan cân xin ý kien �¡i hÙi dông cô �ông 

Diêu 2: Thông qua viÇc giri Thông báo thay �ôi thoi gian tô chúc �ai hÙi dông cô dông bât thuòng 
n�m 2022 cúa Công ty �¿n các co �ông �ã nhân thu mi hÍp truróc �ây bäng phuonmg thúc b£o 
dám dén dia chi liên lac cça có �ông và ��ng trên trang thông tin diÇn tië cça công ty. 

Dièu 3: Nghi quyêt này có hiÇu lyre kÁ të ngày ký. Các thành viên HÙi �ong quàn tri, Ban Tong Giám 

doc Cong ty và các cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi hành-NghË quyêt này. 
AN IAP 

TMHOT DON QUÅN TXI 
CHUT.CH 

Noi nhán:E 
UBCKNN;HOSE; 

HDOT: 
Ban TGD; DAT XANH GROU 

Lu VT. 

SON 03P i THh LUONGTRÍ THÎN 
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