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CÔNG TY  
CỔ PHẦN ANI 

 

Số: 07/2021/BB-HĐQT 

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

 
                   Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2021 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 

(Về việc bầu chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 
Công ty nhiệm kỳ 2021-2026) 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý I/2021, 
cụ thể như sau:  

I. Mục đích, thời gian, địa điểm: 
1. Mục đích: bầu chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 

Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. 
2. Thời gian: 13h00p ngày 29 tháng 04 năm 2021. 
3. Địa điểm: Văn phòng Công ty, 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM. 
II. Thành phần tham dự: 
1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
2. Thư ký cuộc họp: Bà Tống Thị Quy  
3. Các thành viên khác của Hội Đồng Quản Trị gồm: 
- Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT 
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT 
Tổng số thành viên dự họp: 4 thành viên.  
Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết. 
Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực 
tiếp tại cuộc họp. 

III. Nội dung và diễn biến cuộc họp: 
Hội đồng quản trị Công ty căn cứ điều lệ Công ty đã tiến hành biểu quyết bầu chức 
danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021-
2026 nội dung chi tiết như sau: 
- Hội đồng quản trị biểu quyết bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông 

Đặng Tất Thành, kết quả biểu quyết như sau: 
Tổng số phiếu tán thành   : 3/3; 
Tổng số phiếu không tán thành: 0/3; 
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3. 

- Hội đồng quản trị biểu quyết bầu chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với bà 
Trịnh Thị Mỹ Hạnh, kết quả biểu quyết như sau: 



2 
 

Tổng số phiếu tán thành   : 3/3; 
Tổng số phiếu không tán thành: 0/3; 
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3. 

- Hội đồng quản trị biểu quyết bầu chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lê 
Thị Hiên, kết quả biểu quyết như sau: 
Tổng số phiếu tán thành   : 3/3; 
Tổng số phiếu không tán thành: 0/3; 
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3. 
Căn cứ kết quả biểu quyết, cuộc họp thông qua các nội dung sau: 

- Ông Đặng Tất Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 
kể từ ngày 29/04/2021 đến ngày 29/04/2026; 

- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-
2026 kể từ ngày 09/04/2021 đến ngày 29/04/2026; 

- Bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ 
ngày 09/04/2021 đến ngày 29/04/2026. 
Cuộc họp kết thúc hồi 13h30p cùng ngày. Biên bản này được lập thành 2 (hai) bản 

gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì 
thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung 
của biên bản này. 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  THƯ KÝ                           
   
 
 
 
 
                   Bùi Văn Hùng Tống Thị Quy 
                
  CHỦ TỌA CUỘC HỌP 
   
  
  
  
             Trịnh Thị Mỹ Hạnh Đặng Quang Đạt 
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