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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ 

Tài chính quy định về quản trị công ty cho các Công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC. 

Nhiệm kỳ 2010 - 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông VTC 

sẽ kết thúc sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015 được tổ chức ngày 24/04/2015 bầu 

thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2015 - 2019. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến 

Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS Công 

ty nhiệm kỳ 2015 - 2019 như sau: 

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 

 05 (năm) thành viên HĐQT 03 (ba) thành viên BKS. 

2. Quyền đề cử:  

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS 

nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày 20/03/2015) nắm giữ cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và BKS, cụ thể: 

Đề cử ứng viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% đến dưới 

75% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 75% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 

Đề cử ứng viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai 

(02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. 

3. Hồ sơ đề cử:  

Vui lòng xem chi tiết tại website Công ty:  www.vtctelecom.com.vn  mục Thông tin cổ đông 

http://www.vtctelecom.com.vn/
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4. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:  

Thời hạn: Trước ngày 17 tháng 04 năm 2015. Đến ngày 17/04/2015, cổ đông không đề cử, Hội 

đồng quản trị VTC sẽ theo thẩm quyền đề cử ứng viên. 

Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

750 Điện Biên Phủ, phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08. 38331106  Fax: 08. 38300253 

 

Trân trọng. 

                    

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký) 

 

 

Lê Xuân Tiến 

 

 

                                                                                                                


