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_____________

           Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2;
- Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của các cổ

đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) PV2 kính trình Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thông qua việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PV2, như sau:

1. Về ứng cử: PV2 không nhận được Hồ sơ ứng cử

2. Về đề cử: PV2 nhận được 01 Hồ sơ đề cử của 01 nhóm cổ đông, cụ thể như sau: 

Nhóm cổ đông gồm các ông Nguyễn Phúc Anh và bà Chu Minh Châu  :   
Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày
16/03/2020, số cổ phần sở hữu trên 6 tháng của ông Nguyễn Phúc Anh là 9.145.000
cổ phần, bà Chu Minh Châu là 7.478.400 cổ phần, tổng cộng 16.623.400 cổ phần, tỉ lệ
sở hữu trên vốn điều lệ PV2 là 45,08% đã đề cử 01 ứng cử viên HĐQT, như sau:
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 Ngày sinh: 09/09/1960
 Địa chỉ: Số 36A Lý Nam Đế, Hà Nội  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
HĐQT PV2 xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT PV2 và
đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn được nhóm cổ đông đề
cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT PV2 theo phương thức bầu dồn phiếu, như sau:
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
 Ngày sinh: 09/09/1960
 Địa chỉ: Số 36A Lý Nam Đế, Hà Nội  
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Nhật Sơn
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