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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Phê chuẩn danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT  

 
 
Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco; 

- Thông báo số 03 ngày 25/4/2014 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 
 
Trên cơ sở thông báo đề cử hợp lệ do các cổ đông gửi đến, sau khi kiểm tra điều kiện 

của cổ đông đề cử và ứng cử viên, đồng thời có sự bàn bạc trao đổi kỹ lưỡng, Hội đồng quản 
trị thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn danh sách ứng 
cử viên và tiến hành bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 các cá nhân có 
tên dưới đây:   

 
1. Ông: Nguyễn Hoàng Giang  
- CMND số: 022637781, do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 11 năm 2012. 
- Địa chỉ thường trú: 84E Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tàu biển 
- Chức vụ tại Công ty: Tổng Giám đốc  
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: Không có 
 
2. Ông Phạm Đình Huỳnh 
- CMND số 013308839 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2010,  
- Địa chỉ thường trú: 1A Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính tín dụng, chuyên ngành định giá tài sản 
- Chức vụ tại Công ty: Không có  
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: Không có 
 
Kính trình Đại hội thông qua./. 
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