
Mẫu 07/THQ 
 

CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 151/2021/SIC  
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để 
tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản) 

Tp.HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021         

 

THÔNG BÁO 
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) 

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Viêṭ Nam - CN TP Hồ Chı́ Minh 

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 

Tên giao dịch: Công ty cổ phần ANI 

Trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028.6290 5659 Fax: 028.6290 5598 

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký 
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: 

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI 

Mã chứng khoán  : SIC 

Loại chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần ANI 

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng    

Sàn giao dịch  : HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2021 

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần 01 quyền biểu quyết); 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2021; 

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần ANI - Lầu 03, Tòa nhà Sông Đà Tower 14B 
Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung lấy ý kiến: 

Chấp thuận cho cổ đông lớn Công ty cổ phần ANZA nhận chuyển nhượng cổ phiếu 
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần ANI để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty 
cổ phần ANI vượt mức 65% (bỏ qua mốc 55%) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 
35 Luật chứng khoán mà không phải chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau: 

a) Danh sách các tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào 
mua công khai: 

 

Stt 
Tên cá nhân/ tổ 

chức chuyển 
nhượng 

Số CMND/ 
CCCD/ 

GPDKKD 
Ngày cấp Nơi cấp 

Số lượng 
cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ CP 
nắm giữ 

(%) 

1 Đặng Quang Đạt 033062005093 10/04/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 
2.556.200 10,65% 

2 
Nguyễn Thị 
Hương 

033161003960 10/04/2021 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH 
1.075.500 4,48% 

 
 



b) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua 
công khai:  
 

Stt 
Tên cá nhân/ tổ 

chức nhận 
chuyển nhượng 

Số CMND/ 
CCCD/ 

GPDKKD 

Ngày cấp 
(lần đầu) 

Nơi cấp 
Số lượng 
cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ CP 
nắm giữ 

(%) 

1 
Công ty cổ 
phần ANZA 

0106444478 21/01/2014 
Sở Kế hoạch Đầu 
tư Thành phố Hà 

Nội 
12.205.793 50,859% 

 

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán 
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: 

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần ANI tại số 14B Kỳ Đồng, 
Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanh.ttm@ani.vn và hien.lt@ani.vn  

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử 
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu Công ty. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
 
 
 
 

 
  


