CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

/2020/QC-TVB

QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2024 CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm
2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt được tiến hành theo những quy định sau
đây:
I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:


Đăng tải quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT cùng bộ tài liệu Đại hội lên website
của Công ty. Quy chế đề cử, ứng cử được xây dựng dựa trên Điều lệ và Quy chế quản
trị nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn.



Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.



Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu.



Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT.


Số lượng thành viên HĐQT được bầu

: 02 người.



Nhiệm kỳ thành viên HĐQT

: 2020 - 2024.



Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa

: Không hạn chế.

2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT:
a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử
viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT;
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên HĐQT;
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 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên HĐQT.
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên HĐQT.
 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên HĐQT.
b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng
cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác
đề cử.
c) Người trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu
tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số
thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt
cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng
cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc
Điều lệ công ty.
2.2 Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:
 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty hoặc kinh
nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
 Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị công ty chứng khoán
khác; không đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
 Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công
ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Thành viên HĐQT quy định
bao gồm các tài liệu sau:
 Thư đề cử, ứng cử vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
 Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);



Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình
độ chuyên môn;
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Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền
ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Chứng khoán
Trí Việt trước 16h30’ ngày 26/02/2020 theo địa chỉ sau:
 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
 Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 Điện thoại: 024.62732059
Quý cổ đông vui lòng điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ cho Ông Trần Duy Hưng – Điện
thoại: 0901366588. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không
được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thanh Tùng
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