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THÔNG BÁO 

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới  

tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 

 

Công ty Cổ phần Nh ựa  Đồng Na i (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung 

liên quan đến việc đề cử, ứng cử để bầu cử thà nh viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm 

kỳ 2022 – 2027 tại Đạ i hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sa u:  

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: theo Tờ trình của  HĐQT tạ i Đại hội đồng cổ  

đông thường niên 2022 của  Công ty. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT 

a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của  Công ty phả i đáp ứng các tiêu chuẩn , 

điều kiện như sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý  do an h  

nghiệp theo quy định của  Luật Doanh nghiệp; 

- Có trình độ học vấn bậc đạ i học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản 

lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của  Công ty; 

- Thà nh viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là  thà nh viên Hội đồng 
quản trị tại quá 05 công ty khác; 

b. Ngoài các điều kiện trên, người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập của  
Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau: 

- Không phả i là  người đa ng làm việc cho công ty, công ty  mẹ hoặc công ty con của côn g 
ty; không phả i là  người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con củ a  

công ty ít nhấ t trong 03 năm liền trước đó. 

- Không phả i là  người đa ng hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản ph ụ cấp  mà  

thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

- Không phả i là  người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là  cổ đông lớn của công ty; là  người quản lý củ a  côn g 

ty hoặc công ty con của  công ty; 

- Không phả i là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của  công ty; 

- Không phả i là  người đã  từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của  công 

ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục  02  nh iệm  
kỳ. 

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự mình hoặc cùn g n hau  

lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT. 



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền đề cử  
1/5 (một phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 35% số cổ phần có quyền đề cử   
2/5 (hai phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 51% số cổ phần có quyền đề cử  
3/5 (ba  phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 51% đến dưới 65% số cổ phần có quyền đề cử  
4/5 (bốn phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị;   

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% cổ phần trở lên có quyền đề cử đủ số 
thành viên HĐQT của Công ty. 

- Các tỷ lệ 1/5; 2/5; 3/5; 4/5 số thành viên Hội đồng quản trị theo quy định  t ạ i k ho ả n 2 

này sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống (ví dụ: Số lượng thành  viên  Hộ i 

đồng quản trị là  7, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 51% số cổ 

phần có quyền đề cử 3/5  (ba phần năm) số thành viên Hội đồng quản trị bằng 
7x3/5=4,1 số thành viên. Như vậy theo nguyên tắ c làm tròn, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông này được quyền đều cử 4 người). 

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử 

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu); 

- Bản sa o Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và  các bằng cấp chứng 

nhận trình độ học vấn; 

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề 

cử). 

5. Phương thức đề cử, ứng cử 

Để phục vụ cho công tá c tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đú ng qu y  

định, các hồ sơ tham gia  ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đạ i hội của  Công ty 

trước 16h ngày 21/04/2022 theo địa  chỉ sau đâ y: 

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

Địa chỉ liên hệ: Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Na i. 

Điện thoạ i: 0251 383 1168 

6. Danh sách và thông tin ứng viên 

Danh sách và  thông tin liên quan của những người thỏa  mãn điều kiện làm ứng viên 

HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đạ i hội. 

Trân trọng! 
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TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
 
 

VŨ ĐÌNH ĐỘ 

 


