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CÔNG TY 
CỔ PHẦN ANI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 17/2022/TTr- ĐHĐCĐ TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2022  
 

TỜ TRÌNH 
V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội, hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ANI 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 
17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 
26/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020; 

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội 
dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, 
đăng ký) công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng thông qua ngày 
31/12/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI. 
 
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần ANI kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc hủy tư 
cách Công ty đại chúng như sau: 
1. Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu 

trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 

Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: “Công ty 
đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số 
cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm 
giữ.” 
Theo thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần ANI (SIC) như sau: 

- Vốn điều lệ đã góp của SIC là 239.992.700.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp số 0303255529 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí 
Minh đăng ký lần đầu ngày 22/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 
17/06/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2021 đã được kiếm toán.  

- Cơ cấu cổ đông của SIC (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 14/06/2022) 
như sau: 
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Stt Danh sách cổ đông Số lượng cổ phần  
(cổ phần) Tỷ lệ (%) 

I Cổ đông lớn 21.671.287 90,30% 

1 Công ty cổ phần ANZA 12.205.793 50,86% 

2 Đặng Quang Đạt 2.556.200 10,65% 

3 Nguyễn Thị Minh Thu 1.583.990 6,60% 

4 Công ty TNHH Năng Lượng Ban Mê 1.446.600 6,03% 

5 Đặng Minh Huệ 1.408.800 5,87% 

6 Nguyễn Thị Hương 1.267.100 5,28% 

7 Công ty TNHH Một Thành Viên Mya 1.202.804 5,01% 

II Các cổ đông khác 2.327.977 9,70% 

III Tổng số lượng cổ phần đang lưu hành 
(I+II) 23.999.264 100% 

 

 Cổ đông lớn gồm 7 cổ đông sở hữu 21.671.287 cổ phần chiếm 90,30% số cổ phần có 
quyền biểu quyết. 

 Cổ đông không phải là cổ đông lớn gồm 506 cổ đông sở hữu 2.327.977 cổ phần chiếm 
9,70% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Như vậy, Căn cứ theo cơ cấu trên, Công ty Cổ phần ANI đã không còn đáp ứng điều kiện 

là công ty đại chúng. 

Căn cứ tình hình thực tế như trên và đảm bảo công tác quản lý, điều hành Công ty được 
chủ động và phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ 
thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu 
ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) của Công ty Cổ phần ANI. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung 
công việc cần thiết để hoàn tất việc Huỷ tư cách công ty đại chúng; Hủy đăng ký niêm yết 
cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Hủy đăng ký chứng khoán tại 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo phương án được ĐHĐCĐ thông 
qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến 
phương án hủy tư cách Công ty đại chúng, Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và Hủy đăng ký 
chứng khoán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, quyết định thời gian triển 
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khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo đúng 
quy định. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên. 

Trân trọng kính trình! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 
 
 
 

 
Đặng Quang Đạt 
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