CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI

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

Số: 03/2020/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ANI
Nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Công ty cổ phần ANI sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 vào lúc 8h00 ngày 04/04/2020.
Để đảm bảo nhân sự là thành viên BKS Công ty đủ theo quy định. Ngày 04/02/2020
Hội đồng quản trị Công ty đã họp và quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên
vào ngày 04/04/2020 để thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử nhân sự bổ sung thành viên
Ban kiểm soát Công ty với các điều kiện để ứng cử, đề cử vào chức danh thành viên BKS
Công ty với nội dung như sau:
1. Số lượng bầu thành viên BKS:
- Số lượng được bầu làm thành viên BKS là 02 người.
- Số lượng ứng cử viên để bầu làm thành viên BKS: không hạn chế
2. Quyền đề cử, ứng cử vào BKS:
Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử
các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30%
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60%
được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của
Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang
thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Trưởng
Ban Kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của
công ty.
4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu BKS:
Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:
(1) Đơn xin ứng cử/đề cử (theo mẫu)
(2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
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(3) Bản sao (có công chứng): CMTND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng chỉ
trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có nhu cầu ứng cử/đề
cử người vào BKS vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban Tổ chức Đại hội cổ đông
trước ngày 03/04/2020 theo địa chỉ: Công ty Công ty cổ phần ANI, số 14B Kỳ Đồng,
Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.6290.5659, Email: info@ani.vn.
Trân trọng cám ơn!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.
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