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CÔNG TY 
CỔ PHẦN ANI 

Số: 820/2022/CV-ANI 
V/v: Hủy tư cách công ty đại chúng 

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

    
   Tp. HCM, ngày 05 tháng 09 năm 2022 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ANI 

Công ty cổ phần ANI thông báo về việc Hủy tư cách công ty đại chúng như sau: 

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) có vốn điều lệ đã góp là 
239.992.700.000 đồng, và chỉ có 9,70% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do 506 nhà đầu tư 
không phải là cổ đông lớn nắm giữ (theo danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 14/06/2022). 

Theo đó, Công ty Cổ phần ANI đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo 
quy định Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.  

 Tuy nhiên, căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng Khoán số 59/2019/QH14, quy định: 
“Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này 
có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 
70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các 
văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị 
hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định 
khác”. 

Hiện nay, Công ty vẫn đáp ứng điều kiện đại chúng theo quy định của Luật Chứng 
khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12. 
Theo đó, việc hủy tư cách công ty đại chúng là quyền lựa chọn của cổ đông và phụ thuộc vào 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần ANI. 

Để 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 đã trình và được ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/7/2022 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 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. 

Theo đó, để Quý cổ đông nắm rõ lộ trình cũng như cách thức thực hiện các thủ tục hủy 
tư cách công ty đại chúng, Công ty cổ phần ANI thông báo tới Quý cổ đông các nội dung 
như sau: 

1. Hủy tư cách Công ty đại chúng 

Căn cứ Khoản 5 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Trường hợp công 
ty đại chúng theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty nộp hồ sơ hủy 
tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 39 
Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ 
đông thông qua” 
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Theo đó, ngày 14/7/2022, Công ty đã nộp hồ sơ hủy tư cách Công ty đại chúng với Ủy 
ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), việc xin phép UBCKNN về việc hủy tư cách công 
ty đại chúng đang được triển khai thực hiện. Công ty đảm bảo công bố thông tin trong thời 
hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách 
công ty đại chúng theo đúng quy định của Pháp luật. 

2. 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. 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 120, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về Huỷ bỏ niêm 
yết bắt buộc, quy định: “Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi Tổ chức niêm 
yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;” 

Như vậy, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại 
chúng, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) sẽ ban hành Quyết định hủy bỏ 
niêm yết và công bố thông tin (CBTT) về việc hủy bỏ niêm yết đối với SIC. Công ty sẽ thực 
hiện CBTT theo quy định. 

Sau khi có Quyết định của SGDCK HN về việc hủy bỏ niêm yết, SIC sẽ nộp hồ sơ hủy 
đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Thời gian VSD xem xét, 
xử lý hồ sơ hủy đăng ký chứng khoán là trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ. Công ty sẽ thực hiện CBTT theo quy định. 

3. Quy trình chuyển nhượng cổ phiếu sau khi hủy tư cách công ty đại chúng 

Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông sau khi hủy tư cách công ty đại chúng, 
Công ty cổ phần ANI dự kiến hợp tác với Công ty Chứng khoán để phụ trách việc Quản lý 
cổ đông. Quý cổ đông có thể thực hiện các giao dịch liên quan (chuyển nhượng cổ phần, 
nhận cổ tức,...) thông qua đơn vị phụ trách Quản lý cổ đông. Theo đó, tất cả các quyền lợi 
của cổ đông sẽ luôn được đảm bảo. 

Đối với việc triển khai chi tiết Quản lý cổ đông, Công ty cổ phần ANI sẽ thông báo cụ 
thể ngay sau khi VSD gửi thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của 
CTCP ANI. 

Trong trường hợp quý cổ đông có ý kiến về các nội dung trên, Quý cổ đông vui lòng 
gửi về cho Công ty trước ngày 15/09/2022, theo địa chỉ như sau: Công ty cổ phần ANI - 
Lầu 03, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM. Số điện thoại liên hệ: 02862905659, 
Email: info@ani.vn. 

Chân thành cám ơn sự hỗ trợ và các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- HĐQT, BKS; 
- UBCKNN, SGDCK; 
- Lưu ANI. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 
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