
 
          

 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

       TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

V/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc  

Xây dựng đội ngũ kế thừa là một trong những kế hoạch quan trọng HSC đã thực hiện trong 

những năm gần đây. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm chuẩn bị nguồn lực chủ chốt với năng lực 

vượt trội và kinh nghiệm dày dạn về hoạt động của HSC và thị trường chứng khoán để tiếp 

bước chặng đường phát triển của HSC. Năm 2020 là thời điểm thích hợp Hội đồng quản trị trao 

quyền điều hành HSC cho người kế nhiệm với hy vọng đưa HSC lên một tầm cao mới.   

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ông Johan Nyvene với cương vị Tổng Giám đốc đã đồng 

hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt 13 năm qua để đưa HSC trở thành một trong những 

công ty chứng khoán hàng đầu với những đóng góp sâu rộng cho thị trường chứng khoán Việt 

Nam, mang lại giá trị thực cho nhà đầu tư và cổ đông HSC.   

Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Johan 

Nyvene vào ngày 09/01/2020. 

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Hoài Giang làm Tổng Giám đốc, hiệu lực từ 

ngày 16/03/2020 – ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định điều chỉnh Giấy 

phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Ông Trịnh Hoài Giang đã gắn bó với HSC gần 13 năm với chức vụ Phó Tổng Giám đốc, phụ 

trách Đầu tư và Vận hành. Với kinh nghiệm cùng chuyên môn sâu rộng về hoạt động kinh doanh 

của HSC và sự am hiểu thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị tin tưởng ông Trịnh Hoài 

Giang cùng tập thể nhân viên HSC sẽ tiếp tục nâng cao vị thế HSC. 

Trân trọng. 
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