
1/2 
 

Vv: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT  

 Công ty CP Đầu tư PV2 (Công ty PV2) 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty PV2 

 

Năm 2017 PV2 có 02 thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ. Để tuân thủ 

các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng được yêu cầu quản trị, Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2017 của Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT. Hội đồng 

quản trị Công ty PV2 xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên 

HĐQT PV2 như sau: 

 

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên 

 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. 

2.1 Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

-  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

-   Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và 

không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 

định khác. 

2.2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty PV2, điều kiện được đề cử và 

ứng cử thành viên HĐQT như sau: 

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 

tháng liên tiếp trở lên được quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với 

nhau để đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị. 

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 người; nếu 

chiếm từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 người; nếu chiếm từ 30% 

đến dưới 50% thì được quyền đề cử 03 người; nếu từ 50% đến dưới 65% thì được 

quyền đề cử 04 người; và nếu từ 65% trở lên thì được quyền đề cử 05 người để 

bầu vào Hội đồng quản trị.  
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3. Đối với hồ sơ tự ứng cử, đề cử tham gia thành viên Hội đồng Quản trị PV2 như 

sau: 

- Hồ sơ theo mẫu: 

+ Đối với nhóm cổ đông: Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử, Đơn đề nghị đề cử, sơ 

yếu lý lịch của người được đề cử. 

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Văn bản đề cử của tổ chức có chữ ký đóng dấu của 

người đại diện có thẩm quyền, sơ yếu lý lịch của người được đề cử. 

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Đơn đề nghị ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch của người 

ứng cử, đề cử. 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của người được đề 

cử, ứng cử theo quy định của Điều lệ PV2 và Luật Doanh nghiệp (có chứng thực). 

- Hồ sơ gửi trực tiếp về Công ty cổ phần Đầu tư PV2 hạn cuối cùng trước 16h30 

ngày 24/03/2017. Các hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty nhận được sau thời điểm trên 

đều được coi là không hợp lệ. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty PV2 

theo địa chỉ: www.pv2.com.vn hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 

Tầng 3, tòa nhà PVI, số 01 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 84-4-6 2732659      Fax: 84-4-6 2732668 

Email: canhdh@pv2.com.vn  

  

Trân trọng thông báo ! 

 

 

Nơi gửi: 

- Như trên; 

- HĐQT PV2; 

- Người CBTT; 

- Lưu VP, HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lâm Nhật Sơn 
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