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S6: 2810/19/CV-HAGL 

"V/v châm cong b6 thông tin Báo cáo 
	

Gia Lai, ngày 28 tháng 10 nãm 2019 

tài chinh Qu)2 3/2019 theo quy dfnh" 

KInh gü'i: 	- Uy ban Chü'ng khoán Nhà nu'O'c; 

- So' giao d!ch chü'ng khoán Tp. Ho Chi Minh; 

- Qu9C6cl6ngC6ngty. 

Cong ty c6 phn Hoáng Anh Gia Lai ("Cong ty", "Tap doàn" xin gü'i IO chào tràn 

trpng và 1&i chUc sUc khOe d4n Qu Uy ban Chtrng khoán Nhà nu'O'c ("UBCK'), Qu' SO' 

giao dch chü'ng khoán Tp. HCM ("SGDCK') cing toán th6 Qu' CO' dông Cong ty. 

Theo quy djnh tai Thông tu só 15512015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cia Bô Tài chinh 

hu'o'ng dn cong bó thông tin ("CBTT') trén thj tru'äng chüng khoán, và Cong ty dä dc 

sci' chp thun cüa UBCK gia h?n thô'i gian CBTT Baa cáo tài chinh Qu' 3/2019 cüa Cong 

ty (bao g6m Báo cáo tái chinh hcip nht vá Báo cáo tài chinh tong h(yp) châm nht den 

ngày 30/10/2019. Tuy nhiên, th&i gian vii'a qua Cong ty và các Cong ty con cô tri4n khai 

van hành he thong cong nghê thông tin mO, áp dung d6i vol toàn bô hot d6ng ca Tap 

doàn däc biêt trang cong tác k taán. Hiên tai, Cong ty dang trong giai doan chuy4n giao 

giO'a h6 thóng cOng nghê thông tin cü và mài, dn d4n viêc ch6t s6 Iiu cho Baa cáo tài 

chinh Qu9 3/2019 bi chm tre so vol keA ho?ch, do dO Cong ty cO th6 sé không CBTT Báo 

cáo tài chinh Qu' 3/2019 thea dung th&i hn quy dinh. 

Cong ty dang c6 gang kh& phuc Va no IVc t6i da d6 sO'm hoàn thành Baa cáo tài chinh 

Qu' 3/2019, dcv ki6n thôl gian CBTT Baa cáo tái chinh cua Cong ty châm nht d4n ngáy 

10/11/2019. 

Bng van ban nay, COng ty xin baa cáo den UBCK, SGDCK và Qu9 Co- dông ve^ vic 

chm CBTT Báo cáo tài chinh Qu' 3/2019 nhu trên. Rt mong sçi' cam thông và h6 tr tü 

Qu' co' quan va Qu' có dông tru'O'c tInh hInh thyc t6 cL'Ja Cong ty. 

Xin chân thành cam an. 

No'i nhãn: 

- 	Nhu'tren; 

- B6 phn CBTT; 

Lu'u: VP. 
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