
 

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Hải phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2016 

THÔNG BÁO 
V/v ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2016 - 2020 

 

Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/04/2013 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014; 

 

Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải 

Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2016-2020 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2016, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, 

đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau: 

1. Ứng cử/đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ứng cử, đề cử người vào 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty. 

2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Kiểm soát viên: Theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. 

3. Hồ sơ ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:  
� Đơn đề cử/ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu) hoặc Công văn đề cử; 

� Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 

� Bản sao CMND/Hộ chiếu/giấy tờ hợp pháp khác; 

� Văn bằng tài liệu có liên quan. 

 

Thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020: trước 16h30 ngày 15/04/2016, theo địa chỉ: 

� Ban Tổng hợp HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO 
- Địa chỉ: Tầng 8-Tòa nhà Central Tower-43 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải 

Phòng. 

- Điện thoại: 031.3838 680, máy lẻ 242; Fax: 031.3838 033. 

Trân trọng!     

 

 
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  

(đã ký) 
Nguyễn Anh Dũng 



 

 
 


