
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ 

 
DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ BAN KIỂM SOÁT DO CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 
 

  Kính gửi:   Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải 

Chúng tôi, cổ đông (theo Danh sách chốt ngày …/…/2013) sở hữu trên 8% tổng số cổ 
phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, bao gồm: 

1. Cổ đông: ........................., sở hữu ....................... cổ phần, chiếm .............. tổng số cổ 
phần phổ thông của Công ty. 

2. Cổ đông: ........................., sở hữu ....................... cổ phần, chiếm .............. tổng số cổ 
phần phổ thông của Công ty. 

3. ........................................................................................................................................... 
Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát, chúng tôi đề cử (các) ứng cử viên sau đây: 
1. Ông/ Bà: .................................................... Chức vụ hiện tại: .......................................... 
2. Ông/ Bà: .................................................... Chức vụ hiện tại: .......................................... 
3. ........................................................................................................................................... 
Chúng tôi nhận định (các) ứng cử viên nói trên đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm 

thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: (Xin 
đánh dấu x vào các ô tương ứng.) 

 Không thuộc đối tượng bị cấm quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

 Có đạo đức nghề nghiệp; 

 Thành viên Hội đồng quản trị: Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện 
sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của Công ty, trừ trường hợp là thành viên độc lập của 
Hội đồng quản trị; hoặc 

 Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật; 
hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý Công ty; hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm 
liên quan. 

 Thành viên Ban kiểm soát: Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, 
quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp 
trong lĩnh vực liên quan; Không phải là người có liên quan của người quản lý Công 
ty; Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian 
đương nhiệm. 

Trân trọng. 

.................,  ngày ........ tháng ....... năm 2013 
 CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG 
 (Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu là cổ 

đông pháp nhân) 

 

(SEA MH có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của Công ty) 
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