GIẤY ĐĂNG KÝ
KHÔNG CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU HAG-CB09 THÀNH CỔ PHIẾU

Kính gửi:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tên trái chủ: ......................................................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số: ..............................................................................................................
Ngày cấp: ...............................................................................................................
Cơ quan cấp: ..........................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................
Mã số trái chủ: ............................................................... Điện thoại:..................................................................
Hiện là chủ sở hữu …………… (bằng chữ: ……………………………………) trái phiếu chuyển đổi
HAG-CB09 do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phát hành.
Căn cứ Phương án chuyển đổi trái phiếu đã được Công ty công bố ngày 04/05/2010, tôi đăng ký KHÔNG
CHUYỂN ĐỔI số lượng trái phiếu HAG-CB09 do tôi đang sở hữu thành cổ phiếu phổ thông.

Ghi chú:
1. Để bảo đảm quyền lợi cho trái chủ, trái chủ phải trực tiếp nộp bản chính Giấy đăng ký này trong thời
gian từ ngày 11/05/2010 đến hết ngày 14/05/2010.
2. Địa điểm tiếp nhận Giấy đăng ký:
Đại lý lưu ký và thanh toán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Địa chỉ: (i) Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: 92 – 98 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
(ii) Chi nhánh tại Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
3. Trái chủ ủy quyền cho người khác đi nộp hoặc ký thay Giấy đăng ký này phải có (i) Giấy ủy quyền có
xác nhận chữ ký của chính quyền địa phương hoặc (ii) Hợp đồng ủy quyền có công chứng.
4. Quyền của trái chủ đăng ký không chuyển đổi trái phiếu trong đợt này: Đối với trái phiếu đăng ký
không chuyển đổi trong đợt này thì trái chủ có quyền lựa chọn nhận lại tiền gốc hoặc thực hiện chuyển
đổi trái phiếu thành cổ phiếu vào ngày đáo hạn trái phiếu.
..................., ngày ..... tháng .... năm 2010
Trái chủ

