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TỜ TRÌNH  
Ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 

Nhiệm kỳ 2015-2020 

 

Căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu 

bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans nhiệm kỳ 2015-2020 

Căn cứ các hồ sơ đề cử hợp lệ nhận được đến 14 giờ ngày 26/03/2018 (như thông 

báo v/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố 

trên website ).  

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã công bố danh sách các ứng cử 

viên để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau :  

Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị  

Cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP sở hữu: 24.319.300 cổ phần 

chiếm 95,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng cử viên sau đây để bầu 

bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo công văn số 54/QĐ-VNS ngày 21/03/2017: 

Ông Vương Duy Khánh  đại diện sở hữu 4.806.740 cổ phần chiếm 18,85 % tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số  68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ  Điều lệ Công ty qui định về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng 

quản trị 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Vinatrans đã 

kiểm tra và xác nhận ứng viên trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia ứng cử bầu 

bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. 

Kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.  

       

Hội Đồng Quản Trị 

 
 

 

 

     Vũ Duy Huynh 


