CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CMC
---------------Số: 05/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------------Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty
Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty
- Các cá nhân và tổ chức có liên quan
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 05/BB-HĐQT ngày 30/07/2020;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số: 05/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2020 v/v
ông Ngô Trọng Vinh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số: 07/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2020 v/v
ông Ngô Anh Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo
pháp luật.

Công ty cổ phần đầu tư CMC xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám đốc và bổ nhiệm
thêm 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
1. Ông Ngô Trọng Vinh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư

CMC kể từ ngày 01/08/2020.
2. Ông Ngô Anh Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại

diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư CMC kể từ ngày 01/08/2020.
Xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác của
Công ty.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP
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