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THÔNG BÁO/NOTIFICATION 

Về việc: Đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Nomination candidate to elect replacing the Board of Directors members, the Supervisory 

Committee for the term of 2017-2022 by collecting shareholders' opinions in writing 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco 

  To: The Board of Directors of Vinafco Joint-Stock Corporation 

  

Chúng tôi là cổ đông hiện sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Vinafco, có đầy đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định đề cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với 

các thông tin chi tiết như sau:  

We are the current shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation, have full conditions, 

qualifications in accordance with nomination regulations to elect replacing the Board of 

Directors members, the Supervisors Committee members for the term of 2017 - 2022 by 

collecting shareholders’ opinions in writing, with details as follows: 

 

- Tên cổ đông/ Name of shareholder: 

- Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức)/Business code (for institutional 

shareholders):  

- Địa chỉ/Address: 

- Mã Cổ đông/Shareholder Code: 

- Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/Percentage of share ownership: 

 

- Tên cổ đông/ Name of shareholder: 

- Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức)/Business code (for institutional 

shareholders):  

- Địa chỉ/Address: 

- Mã Cổ đông/Shareholder Code: 

- Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned: 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/Percentage of share ownership: 
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- Tên cổ đông/ Name of shareholder: 

- Mã số doanh nghiệp (đối với cổ đông là tổ chức)/Business code (for institutional 

shareholders):  

- Địa chỉ/Address: 

- Mã Cổ đông/Shareholder Code: 

- Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned: 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/Percentage of share ownership: 

 

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco như sau: 

We would like to inform and commit to the Board of Directors of Vinafco Joint-Stock 

Corporation as follows: 

1. Sau khi xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, chúng tôi tự nguyện đề cử 

những người có tên dưới đây để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên 

BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022: 

After reviewing the required conditions and criterias, we voluntarily nominate the following 

candidates to elect additional of BOD members, SC members for the 2017-2022 term: 

a/ Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/List of candidates for the Board of Directors 

members: 

STT 

No 

Họ và tên ứng cử viên 

Name of candidates 

Quốc tịch 

Nationlaty 

Số CMND/CCCD 

ID/Citizen 

identification card: 

Địa chỉ 

Address 

1     

2     

 

b/ Danh sách ứng cử viên thành viên BKS/List of candidates for the Supervisory Committee 

members: 

STT 

No 

Họ và tên ứng cử viên 

Name of candidates 

Quốc tịch 

Nationlaty 

Số CMND/CCCD 

ID/Citizen 

identification card: 

Địa chỉ 

Address 

1     

2     

 

2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên 

có tên nêu trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT, thành viên 

BKS vào ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

We commit to maintaining our registered ownership ratio so that the above-named candidates 

meet the conditions and criterias to nominated the BOD members, the SC members on the 

date of counting the ballot of shareholders' written opinions. 

 

3.  Chúng tôi cam kết nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc đề cử ứng 

viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền 

theo quy định. 



We commit this notification is absolutely correct, our nomination is based on full voluntary 

and full authority as prescribed. 

 

Trân trọng/ Best regards! 

 

 Cổ đông/ Shareholders 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  

(Signature, seal, full name) 
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