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TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 
(V/v nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện chào mua công khai)  

 

Kính gửi: Quý Cổ đông 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần ANI. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua nội dung 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 thực hiện chào mua công khai, nội dung chi tiết như sau: 
1. 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% 

 

2. 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 TP Hà Nội 12.205.793 50,859% 
 

3. Công ty cổ phần ANZA không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu 
có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt 65,99% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 
Công ty cổ phần ANI. 

4. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn 
chứng khoán. 
Kính trình cổ đông xem xét và thông qua. 
Nơi nhận: 
- Như k/g; 
- Lưu CTY. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                            
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
  

ĐẶNG QUANG ĐẠT 
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 

 

Kính gửi: ................................................................................................................................................ 
Cổ đông: ................................................................................................................................................ 
Địa chỉ: ................................................................................................................................................... 
CMND/CCCD/DKKD số: .................................................................................................................. 
Số cổ phần sở hữu:..................................... cổ phần. 
 

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI 
Trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp số 0303255529 do Phòng ĐKKD sở KH & ĐT Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/3/2004, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 13/6/2019. 
Điện thoại: 028.6290 5659 Fax: 028.6290 5598 

2. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT: 
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 (Mã chứng khoán: SIC) 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 thực hiện chào mua công khai. (Chi tiết trên Tờ trình đã được đăng tải trên 
website: www.ani.vn mục “Quan hệ cổ đông” và gửi kèm cùng Phiếu lấy ý kiến) 
Biểu quyết:   Tán thành  Không tán thành  Không ý kiến 
Lưu ý về cách thức biểu quyết: 
-   Đánh dấu ký tự “X” hoặc “V” vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến 
-   Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: 

a) Đánh dấu vào từ 2 ô ở phần biểu quyết; 
b) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng 

dấu nếu có (nếu cổ đông là tổ chức). 
c) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; 
d) Gửi sai địa chỉ; 
e) Gửi sau thời hạn quy định; 
f) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu. 

 -   Khi cả ba ô (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh 
dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào văn bản này thì 
được xem là không có ý kiến. 

 
 

http://www.ani.vn


3. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN 
Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương pháp gửi thư đảm bảo về Công ty cổ phần ANI 

trước 17h00 ngày 26/09/2021 (hạn cuối nhận Phiếu ý kiến) theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần ANI - Lầu 3 Tòa nhà Sông Đà, số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ 
Chí Minh; Điện thoại: 028 6290 5659; Email: info@ani.vn 
Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu ý 

kiến thì coi là không tham gia biểu quyết. 
Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử website: 

www.ani.vn mục “Quan hệ cổ đông”. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                            
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 
  

ĐẶNG QUANG ĐẠT 
 

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân;  ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng 

dấu nếu có đối với cổ đông là tổ chức). 
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