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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 84-2022/TB-GAC 

 

Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2022 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 

                                        Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 19-2022/NQ-GAC và Nghị quyết HĐQT số 20-

2022/NQ-GAC cùng ngày 23/12/2022 và của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, chúng tôi trân trọng 

thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường như sau: 

Trường hợp bổ nhiệm: 

1. Ông: NGUYỄN THANH QUYỀN 

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.  

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2027 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022 

2. Ông: PHAN QUỐC CÔNG 

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.  

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022 - 2027 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022 

3. Bà: VÕ THỊ NGỌC ÁNH 

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc  

- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Người phụ trách quản trị công ty 

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022 

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: 

1. Ông: JESS RUELOEKKE 

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị 

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022 

2. Ông: TRẦN LƯƠNG THANH TÙNG 

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty, 

Người được ủy quyền công bố thông tin. 

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và từ nhiệm. 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/12/2022 



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 tại 

đường dẫn https://ancuong.com/vi/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/cong-bo-thong-tin-bat-

thuong-khac.html  

 Tài liệu đính kèm: 
- Nghị quyết ĐHĐCĐ/NQHĐQT; 

- Bản cung cấp thông tin; 

 

Đại diện tổ chức 

Người đại diện theo pháp luật  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
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