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THÔNG BÁO THAY DÓI THOI GIAN HOP 

DAI HOIDÔNG CÓ �ÔNG BÁT THUÖNG N�M 2022 

HÙi �ông quàn trË Công ty Cô phân Tp �oàn �ât Xanh (�Ëa chi: 2W Ung Van Khiêm, Phrong 25, 
Quain Binh Th¡nh, Tp.HCM. Giây CNÐKKD só 0303104343 do Så Ké hoach và �âu tu TP.HCM cap 

thay doi lán 25 ngày 15/04/2022) trân trong thông báo vê viÇc thay �ôi thÝi gian hop �¡i hÙi �ông Cô 

dông bât thuong n�m 2022 dên Quý cô �ông, chi tiêt nhu sau: 

1. Thoi gian to chúc D¡i hÙi sau thay �oi: 08h00, ngày 30 tháng 11 näm 2022 

2 Dia diem to chétc �ai hÙi: Tàng 12A, Tôa nhà Dat Xanh Group, só 2W Ung Ván Khiêm, 

Phuong 25, Quan Binh Th¡nh, TP. HCM. 

3. Noi dung hop: Các nÙi dung thuÙc thâm quyên �ai hÙi �ông co �ông thông qua. Tai liÇu chi tiêt d� 
duoc công bó thông tin và së tiêp tåc câp nht nhïng sua �ôi, bô dung (nêu có) t¡i trang thông tin 

diên tù www.datxanh.vn. 

4. Thành phân tham då: 

Tat cà các cô �ông so hïu cô phiêu DXG theo danh sách cô �ông t¡i ngày ��ng ký cuôi cùng 
10/10/2022 �ê tó chéc �¡i hÙi cô �ông bât thuong 2022 do Trung tâm lru ký chúng khoán ViÇt 
Nam cung câp. 

Neu không the tham du �¡i hÙi, Quý co �ông có thê lp Giây ùy quyên theo mâu cça Côngty 
cho dai diÇn cça minh tham du. Khi dên tham dy �¡i hÙi,Quý cô dông vui lòng mang theo Thu 
moi, Giây CMND/CCCD/HÙ chiêu và Giây üy quyên (nêu có). 

5. D�ng ký tham dy: 

De ho trg công tác to chúc �¡i hÙi cça Công ty, Quý cô �ông/Nguòi dugc úy quyên dr hÍp vui lòng 
��ng ký xác nhn tham då (theo mâu) truóe 12h00 ngày 25/ 11 /2022. 

Ban scan Phiêu xác nhn tham du vui lòng gi vë �ja chí email: irr@datxanh.com.vn 

Bàn goc Phiêu xác nhn tham du vui lòng giri ve: BÙ phân Quan hÇ Nhà �âu tu, Sô 2W Ung 
Vän Khiêm, Phuong 25, Qun Binh Th¡nh, TP. Hô Chí Minh. 

Giay Uy quyên, Phiêu xác nhân tham de dä duoe giti dên Quý có dóng qua duong beru diÇn truóc 
dáy có giá trË không ãôi và �uoc st dung tai Dai HÙi dóng cô dong bât thuong n�m 2022 cua Công 
y Co phán Tâp �oàn �át Xanh. 

Tai liÇu �¡i hÙi và các thông tin cp nhât (nêu có), Quý cô �ông có thê nhn tai �Ëa �iêm to chúéc �¡i 
hÙi ho�c täi trên måc Quan hÇ cô �ông t¡i website: www.ir.datxanh.vn. 

Trân trong. 
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