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THÔNG BÁO 

V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 

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

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2019 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 2020 được tổ chức ngày 

25/6/2020 bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. Căn cứ Luật doanh 

nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty đại chúng và Điều lệ 

Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc ứng cử, đề 

cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau: 

1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu 

-  05 (năm) thành viên HĐQT 

-  03 (ba) thành viên BKS. 

2. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS  

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. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 

20/5/2020) 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, BKS, cụ thể: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 

(02) ứng viên; từ 30% 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 tối đa năm 

(05) ứng viên. 

3. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT, BKS 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty 

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử 

- Phiếu ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đăng trên website VTC) 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT, BKS (theo mẫu đăng trên website VTC) 

- Hồ sơ chứng minh thời gian nắm giữ cổ phiếu liên lục ít nhất sáu (06) tháng tính đến 

ngày đăng ký cuối cùng 20/5/2020 

- Bản sao hợp lệ CNMD/CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp trình độ 

chuyên môn của ứng viên. 
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5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử 

Thời hạn: Trước ngày 22/6/2020. Đến ngày 22/6/2020, cổ đông không đề cử đủ số 

lượng ứng viên hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định, HĐQT, BKS 

đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định. 

Nơi nhận hồ sơ hồ sơ ứng cử, đề cử: 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

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

Điện thoại: 028. 38331106 Fax: 028. 38300253 

Thông tin liên hệ: Cô Dương Thị Hoàng Cát  Thư ký công ty 

Điện thoại: 0915454918 Email: cat.duong-thihoang@vtctelecom.com.vn 

 

Trân trọng thông báo. 

                    

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 
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