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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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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/bà:
Ông Nguyễn Phúc Anh
Số cổ phần sở hữu: 9.145.000 cổ phần
Bà Chu Minh Châu
Số cổ phần sở hữu: 7.478.400 cổ phần
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Số cổ phần sở hữu: 2.110.200 cổ phần
Bà Trần Thu Giang
Số cổ phần sở hữu: 585.200 cổ phần
Nhóm cổ đông này đã cùng nhau nắm giữ 19.318.800 cổ phần, chiếm 51,72% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty PV2, đã đề cử các ứng viên như sau:

a. Ông Vũ Xuân Hân
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 034077007231, Ngày cấp: 29/03/2018, Nơi cấp: Cục cảnh
sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành
Phố Hà Nội, Việt Nam
- Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên ngành: Xây dựng
-

-

b. Ông Lâm Nhật Sơn
CMND số: 012194371 cấp ngày cấp: 23/08/2007 tại Hà Nội
Địa chỉ: P 204, B5 Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội
Trình độ học vấn: Sau đại học
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

c. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên
- CMND số: 012209634 cấp ngày 21/07/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: 44B Hàng Tre, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: Đại học
Chuyên ngành: Thăm dò khai thác dầu khí

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:
a. Ông Vũ Xuân Hân
b. Ông Phan Trịnh Quốc Kiên
c. Ông Lâm Nhật Sơn
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

