Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

ĐƠN ỨNG CỬ (ĐỀ CỬ)
Ứng cử / đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6 (BT6)
Tôi tên:________________________________________________________________________
Số CMND/Hộ chiếu/GPKD_______________________ cấp ngày ___________tại ____________
hiện đang sở hữu:______________________________ cổ phiếu BT6
Tôi là đại diện (nếu có) cho nhóm cổ đông sở hữu______________________ cổ phiếu BT6, theo
danh sách dưới đây:
Họ tên cổ đông

STT

CMND/Hộ chiếu/GPKD

Số lượng cổ phiếu sở
hữu

1
2
3
4
5
Sau khi nghiên cứu các quy định về ứng cử (đề cử), tôi/chúng tôi đề nghị được ứng cử/đề cử:
-

Ông/bà: _________________________________________________________________

-

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________

-

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD___________________ cấp ngày ___________tại __________

-

Địa chỉ thường trú:

-

Trình độ chuyên môn: _____________________________________________________

____________________________________________________

vào danh sách ứng cử viên bầu vào:

□ Ban kiểm soát; □ Hội đồng Quản trị

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đề nghị ứng cử (đề cử) này.
Trân trọng./.
________________, ngày _______ tháng 06 năm 2017
Cổ đông / Nhóm cổ đông

Lưu ý:
Quý cổ đông vui lòng gởi bản chính Đơn này cùng sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và các hồ sơ liên quan về
địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 27/06/2017
Ông Huỳnh Tấn Minh - DĐ: 0903.900.574 - Email: minh.huynh@beton6.com
Địa chỉ: 406 Ung Văn Khiêm (Lầu 2), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: (84.8) 3899.8100 – Fax: (84.8) 3510.6222
Công ty Cổ Phần Beton 6
Tầng 2 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com
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QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ (ĐỀ CỬ)
V/v: ứng cử / đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT / BKS
Căn cứ bản điều lệ Cty cổ phần Beton 6 và Luật Doanh nghiệp hiện hành;
1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác
có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành,
nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong vòng từ 6
tháng liên tiếp tính đến ngày bầu cử được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào
Hội đồng Quản trị.
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6
tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau
cho đủ 10% để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị. Nếu như tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30%
thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; nếu chiếm từ
30% đến 50% thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ 50% đến 70% thì họ được đề
cử 03 thành viên; và nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử 04 thành viên.
- Lưu ý: Các thành viên đắc cử không được chuyển nhượng cổ phần của Công ty do
họ sở hữu trong suốt thời gian đương nhiệm trừ trường hợp được Hội đồng Quản trị
chấp thuận. Đối với các thành viên đắc cử từ các trường hợp được gộp lại hay đề cử
thì số cổ phần được gộp lại hay dùng để đề cử đó cũng sẽ bị hạn chế về chuyển
nhượng tương tự.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:
- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm
thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột
của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
Cổ đông có trình độ chuyên môn về tài chánh kế toán và hội đủ các điều kiện về
thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ này có thể ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty;
- Mỗi cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian
từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền để cử một ứng viên vào Ban Kiểm soát. Những
cổ đông nắm giữa ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06
tháng liên tục trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên
vào Ban Kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong
khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người; nếu từ 30% đến
dưới 50% họ được đề cử 02 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và
70% được đề cử 04 người.
3. Hồ sơ tham gia ứng cử (đề cử) bao gồm:
- Đơn ứng cử (đề cử) theo mẫu qui định.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu qui định.
- Bản photocopy có công chứng: CMND (hoặc hộ chiếu), hộ khẩu thường trú, các bằng
cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
4. Quy định chung
- Người ứng cử hoặc được đề cử phải là người có sức khoẻ bình thường, không mắc
các chứng bệnh mãn tính hoặc tâm thần, không ảnh hưởng bởi các phán quyết của
toà án và/hoặc quy định của pháp luật về tư cách làm việc.
Hội đồng Quản trị có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của ứng cử viên. Trên cơ sở đó, tất cả
ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn sẽ được đưa vào
danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT / BKS tại Đại hội./.

Công ty Cổ Phần Beton 6
Tầng 2 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com

P.2/2

