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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             Số: 130/2021/TPS-TB    TP. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát  

Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty”), Hội Đồng Quản Trị Công Ty trân trọng thông báo 

đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”), thành 

viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 

tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 của Công Ty như sau: 

1. Lý do bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS 

Thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 hết nhiệm kỳ. 

2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS 

a. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

(i) Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 03 thành viên; 

(ii) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên. 

b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên BKS: 

(i) Thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập 

và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công 

Ty; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm 

trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng; 

- Không được đồng thời là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời 

là thành viên HĐQT của trên 05 (năm) công ty khác; 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty 

(nếu có). 

(ii) Thành viên BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành 

lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

Công Ty; 
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- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng 

khoán, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc nghiệp vụ kinh doanh 

của Công Ty; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công Ty, không làm việc trong bộ phận kế 

toán, tài chính của Công Ty và không phải là thành viên hoặc nhân viên của công 

ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 

03 (ba) năm liền trước đó; 

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác; 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty 

(nếu có). 

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 

a. Đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 

(i) Các cổ đông phổ thông có quyền cùng nhau lập thành nhóm để đề cử ứng cử viên thành 

viên HĐQT, thành viên BKS và phải thông báo về việc lập nhóm cho các cổ đông dự họp 

biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. 

(ii) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định 

cụ thể như sau:  

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử từ 01 

(một) ứng cử viên đến 03 (ba) ứng cử viên HĐQT/BKS vào HĐQT/BKS. 

b. Ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS 

Người ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện làm 

thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Mục 2.b của Thông báo này.  

4. Thủ tục ứng cử, đề cử 

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu tại Mục 3 của Thông báo này có yêu 

cầu ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử trực tiếp tại Công 

Ty hoặc qua đường bưu điện trước 17h00, Thứ Tư, ngày 03/03/2021, theo thông tin như sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 – CTCP Chứng Khoán Tiên Phong 

Địa chỉ: Tầng 03, Số 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM 

Điện thoại: 028.39118014   Fax: 028.39118015 

Sau thời hạn nêu trên, mọi Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Công Ty sẽ không được xem xét giải 

quyết.  

- Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm: 

• Thư ứng cử/đề cử ứng cử viên (Mẫu đính kèm); 

• Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Mẫu đính kèm); 
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• Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương 

đương; Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;  

• Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu đến ngày 

chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021 (Ngày ĐKCC: 17/02/2021); 

• Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT, BKS (Nếu 

cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên) (Mẫu đính kèm); 

Chỉ những Hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng cử/đề cử và những ứng cử viên đáp 

ứng đầy đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách 

ứng cử viên chính thức trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty để tiến hành bầu cử. 

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội 

Đồng Cổ Đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

ĐỖ ANH TÚ 

 

 

 


