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I. BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC CÔNG TY AMICOGEN

• Vào ngày 4/5/2020, CTCP Nam Việt đã có buổi họp trao quyết
định bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH Amicogen Nam Việt cho
ông Lê Minh Tuấn.

• Ông Lê Minh Tuấn trình độ Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế,
có quá trình công tác 14 năm tại CTCP Nam Việt từ các vị trí
nhân viên kiểm tra chất lượng, Trưởng phòng tổng hợp, đến
Giám đốc Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Giám đốc CTCP
Cromit Nam Việt.

• Công ty TNHH Amicogen Nam Việt được thành lập vào ngày
30/3/2020 với mức vốn điều lệ 46,48 tỷ đồng, trong đó CTCP
Nam Việt sở hữu 50% vốn.

• Dự kiến nhà máy sẽ có tổng diện tích xây dựng là 9.600 m2 với
công suất 800 tấn mỗi năm cho cả hai sản phẩm collagen và
gelatin.

http://navicorp.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/ANV-CBTT-GCNDKDN-CONG-TY-TNHH-AMICOGEN-NAM-VIET.pdf
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II. BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO CÔNG TY NAVI SOLAR

• Vào ngày 30/5/2020, CTCP Nam Việt đã có buổi họp trao quyết định
bổ nhiệm Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar
(Navi Solar) cho ông Trần Minh Cảnh và ông Nguyễn Thanh Liêm.

• Ông Trần Minh Cảnh – Chủ tịch Navi Solar, hiện đang giữ chức vụ
Giám đốc tài chính tại CTCP Nam Việt, đã có 9 năm công tác tại CTCP
Nam Việt từ các vị trí Kế toán trưởng đến Giám đốc tài chính.

• Ông Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Navi Solar, chuyên ngành Xây
dựng dân dụng và công nghiệp, có quá trình công tác từ năm 1992
đến 1999 tại Công ty TNHH Nam Việt hoạt động trong lĩnh vực xây
dựng dân dụng và công nghiệp, sau đó chuyển sang các công ty xây
dựng khác và trở lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc Navi Solar trong năm
2020.

• Công ty TNHH MTV Nam Việt Solar được thành lập vào ngày
15/5/2020 với mức vốn điều lệ 54 tỷ đồng, trong đó CTCP Nam Việt
sở hữu 100% vốn.

• Dự kiến công ty Navi Solar sẽ thực hiện dự án điện áp mái để cung
cấp điện cho các nhà máy đông lạnh trong năm 2020.

http://navicorp.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/ANV-CBTT-GCNDKDN-CONG-TY-TNHH-MTV-NAM-VIET-SOLAR.pdf
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Thank you!
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