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Wnh Philc, ngdy 2l thdng 4 ndm 2017

TOTRiNH
(V/v: Thing qua thil lao HQi iting qudn tr! vd Ban ki6m sorit)

Kinh gti: Dai hQi d6ng cO d6ng C6ng ty CP Nagakawa ViQt Nam;

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sti OS|ZOtUgnt3 ngdy 26 thdng I I ndm 2014;

- Cdn c* Ngh! dinh sti 60/2015/ND-CP ngdy 26 thdng 06 ndm 2015 cr)a Ch{nh phit
quy dinh chi net vd hudng ddn thi hdnh m\t sA diiu cua LuQt Chilmg khodn vd LuQis*a
aAi, tO sung mQt sii diiu cim Ludt Chting khodn;

- Cdn c*vdo Diiu l€ tii chuc vd hogt dQng cim COng ty CO phin Nagakawa ViQt Nam.

. Theo nghi quyt5t ctra E4i hQi c6 d6ng thuong niOn ndm20l6, thir lao sE tri cho. HQi
d6ng qu6n tri kh6ng qud 2oh vir Ban kitim sodt kh6ng qud 0,5Yo lgi nhufln tru6c thutl ctra
C6ng ty.

Cdn cri vdo ktit qud b5o c6o tdi chinh ki6m toan ndm2016 vd tinh hinh s6n xu6t kinh
doanh thlrc t0 ndm2016, sau khi th6ng *5ty ki6n, c6c thanh vi6n HDQT nhfn thtr lao 2Yo

vi BKS nhQn thir lao 0,5%o lqi nhuAn tru6c thu6 theo Nghi quyOt EHCD ndm20l6.

HQi d6ng qgnn t1i C6ng ty C6 phdn Nagakawa ViQt Nam kinh trinh D4i hQi d6ng co
d6ng th6ng qua dA xu6t.v6 mric thir lao cho c6c thanh vi6n HQi d6ng Quin trf vi Ban KiCm
so6t cira C6ng ty C6 phdn Nagakawa ViQt Nam ndm20l7 nhu sau:

Kh6ng qu62% Loi nhufln tru6c thu6 ndm2OlT

Kh6ng qu60,5Yo Lqi nhuQn tru6c thu6,ndm20l7

Tht lao cho thdnh vi6n HDQT vd Ban Ki0m so6t dugc tri vdo cu6i nam.

Kinh trinh dai hQi it6ng c6 d6ng xem x6t vd th6ng qua.l.

+ Thir lao cho HDQT:

+ Thu lao cho BKS:
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CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lSp - Tg do - H4nh phfc
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Wnh Philc, ngdy 2I thdng 04 ndm 2017

TOTRiNH
(V/v: Thing qua phwong dn phfrn pnat Ut nhuQn ndm 2016)

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sii OS|ZOlltgUl3 ngdy 26 thdng I I ndm 2014;

- Cdn cilr NShi dinh s6 60/2015/NE-CP ngdy 26 thdng 06 ndm 2015 cdta Chinh phil
quy dinh chi rct vd hudng ddn thi hdnh mlt sii diiu cila LuQt Chtimg khodnvit iuQt

" 1:. 1 : ,! =.;stra il6i, bd sung m|t s6 di€u crta LuQt Ch*ng khodn;

- Cdn cilr DiAu ft TO ch*c vd hoqt dQng crta C6ng ty CO phfun Nagakawa Vi€t Nam;

- Cdn c* vdo Bdo cdo Tdi chinh dd duqc kidm ban ndm 2016 cila COng ry CA phdn
Nagakawa ViQt Nam.

HQi d6ng qudn tri C6ng ty C6 phAn Nagakawa ViQt Nam kinh trinh D4i hQi d6ng c6

d6ng thdng qua phucrng an phan pfrOi tqi nhufln n1m20l6 nhu sau:

1. TONG HOP TiNTT TTINTT LOI NHUAN NAU ZOTO

Brc xuAr pHUoNG AN pnAN pHOr Lgr NHU{N NAvr zoro

Eonvi: D6ng

STT Khofln muc NIm 2016

I Loi nhufln ho4t dQng SXKD 13.290.063.s20

2 Loi nhu6n kh6c r.271.382.392

3 T6ng lqi nhupn tru6c thu6 14.561.445.912

4 ThuO TNDN 3.94s.051.565

5 Lqi nhu?n sau thu6 cria c6 d6ng c6ng ty mg 10.6t6.394.347

ffi
s'/ ed Pu

*I NAGAK

Don vi tinh: WD
STT Khoin mgc NIm 2016

I Lcri nhufln sau thu6 10.616.394.347

2 Chia c6 tttc 5Yo v6n diAu 16 7.424.788,404
a
J Trich tr6 thi lao HDQT 2% LNTT 291.228.918

4 Trich trd thir lao Ban ki6m so6t 0,5% LNTT 72.807.229

5 Trich qu! dAu tu ph6t triOn 5% LNST 530.819.17

6 Lcvi nhudn aO tai 2.296.750.483



3" Vn UiXn rntlc cm rnA co rrlc :

- Ctri Uang ti6r'r rn6t.

- Thd'i gian chi trd : Dr,r ki6n trong quy II hodc quy III/ZOI7.

Kinh trinh dai hQi cl6ng c6 d6ng xem x6t vd bi6u quy6t thOng qua./.

C6Nc TY Co puAN NAGAKAwA VIET NAMrTM HQi tl6ng quin tr!

h
AN \€
AWA I*
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Wnh Philc, ngdy 2l thdng 04 ndm 2017

TOTRiNH
(V/v: Lrya ch,gn COng ty kiAm tutin)

Kinh giri: Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty CP Nagakawa ViQt Nam;

- Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sii OStZOlltgUt3 ngdy 26 ttuing I I ndm 2014;

- Cdn cilr NShi dinh sii 60/201S/ND-CP ngiry 2! thdng 06 ndm 2015 cila Chinh phti quy
dinh chi tiiit vd hudng ddn thi hdnh m\t sii aii, ciro Luil Chtimg khodn vd LuAistla dfii,
b6 sung nAr sii diiu cila Ludt Ch*ng khodn;

- Cdn c* Eiiu lQ tO chilrc vd hoqt dQng cita COng ty CO phdn Nagakawa Vi€t Nam;

HQi d6ng quan tri C6ng ty C6 phdn Nagakawa ViQt Nam kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6rg
ph6 duyQt danh s6ch c6c c6ng ty ki6m torln dO lua chon thgc hiQn ki6m torin b6o c6o tdi chinh
ndm20l7 cua COng ty C6 ph6n Nagakawa ViQt Nam nhu sau:

1. C6ng ty TNHH ki6m to6n Nhan Tam ViOt.

2. C6ng ty TNHH Ki0m to6n vd dinh gi6 ViQt Nam - VAE

3. C6ng ty TNHH Ki6m to6n vir tu v6n A&C.

4. C6ng ty TNHH Ki6m to6n VACO

5. C6ng ty TNHH Ki0m to6n dQc lflp qudc gia ViQt Nam

Kinh dC nghi Dai hQi d6ng c6 d6ng try quyAn cho HQi d6ng quan tri ddm ph6n vd lga
chon m6t c6ng ty ki6m to6n thuQc danh s6ch tr6n d6 ti6n hdnh so6t x6t B6o c6o tdi chinh
b6n niOn (nira ndm) vd ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm 2Ol7 cria C6ng ty C6 phAn
Nagakawa ViQt Nam. Trucmg hqp danh s6ch ciic c6ng ty kitlm to6n dugc chAp thufln ndm
20ll do Uy Ban Chrmg kho6n Nhd nu6c c6ng bO kh6ng c6 cfrc c6ng ty tr6n, kinh trinh D4i
hQi d6ng cO d6ng iry quy6n cho HQi d6ng qu6n tr! lpa chon C6ng ty ki6m to6n kh6c phr)
hqp.

Kinh trinh Dai hQi rl6ng c6 d6ng xem x6t vd biOu quy6t th6ng qua.l.

NAGAKAWA VIET NAM
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Wnh Philc, ngdy 2l thdng 04 ndm 2017

Tornixl{
!Vv: Kiit qad sdn xuiit kinh doanh ndm 2016,

k0 hogch chi tidu sdn xuil kinh doanh ndm 2017)

Th6ng qua btio c6o ctra Chti tich HQi d6ng quan tri c6ng ty vA t6t qui s6n xu6t kinh
doanh ndm 2016 vd k6 hopch chi ti6u hopt dQng ndm 2017 , HDQT c6ng ty *in t int trinh d4i
hQi k6t quA ho4t dQng sin xu6t kinh doanh ndm20l6 cira CTCP NagakawaViQt Nam nhu sau:

STT Chi ti6u KG ho4ch Thr;c hiQn ri le
hoin thhnh

1 Doanh thu:
360. 000. 000.000 390.538.408.231 108,50/o

2. Lqi nhu{n sau thu6: 1s.000.000.000 tt.322.431.839 75,48yo

Cdn cri vdo ktSt qu6 s6n xu6t kinh doanh ndm 2016, cdn cri vio
kinh doanh thpc t5 cria c6ng ty, HDQT cdng ty xin dua ra chi tiOu cp thrS

2017 nhu sau:

tinh hinh ho4t dQng
ho4t dQng trong ndm

STT Chi ti6u K6 hoach

1 Doanh thu 450.000.000.000

2. Loi nhu6n 16.000.000.000

Kinh trinh dai hQi c6 d6ng xem x6t vi th6ng qua .1.

NAGAKAWA VIET NAM
DONG QUAN TRI

NAGAKAWA



CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAGAKAWA VIỆT NAM 
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Số: 01/2017/TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH  
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016) 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

-    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

-    Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 

của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (Báo cáo chi tiết đính kèm). 

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 

đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân TâmViệt thực hiện kiểm toán và xác nhận: 

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý 

trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam tại thời 

điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 

chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo 

tài chính hợp nhất”. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

NGUYỄN ĐỨC KHẢ 
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r. BANG cAN oor KE roAN Hqp NHAr

rAr sAru

Tii sin ngf,n hpn
I Ti6n vd ciic tdi kho6n tuong du.o-ng tidn
II DAu tu tdi chinh ngin han
III C6c kho6n ph6i thu ng6n han
IV Hdng t6n kho
V Tdi s6n ngdn lian kh6c

B Tii sin dii h4n
I Cdc kho6n ph6i thu ddi han
II Tdi sdn cri dinh
1 Tdi ,san c6 dinh hriu hinh
2 Tdi san cii dinh thu€ tdi chinh
3 Tdi san c6 dinh v6 hinh
III B6t dgng s6n dAu tu
IV Tdi s6n d6.dang ddi han
V EALr tLr.tdi chinh ddi han

VI Tdi san ddi han khric

T6NG CQNG TAI SAN

NGUON VON

C Ncr phii tri
I Ns'ng6n han

II No ddi han

D

I

I
2

J

I
J

6

7

B

9

10

t2
l3

II
I
2

V6n chri s6.hfr,u

V6n cht s6.lrfr'u

ViSn g6p cua chu str hiru
Thqng drv6n cii phdn

QuyOn chon chuyAn a6i n ai pttrcu
Viin khac cua chu so hitu

Cciphi€u qui
Ch€nh bch ddnh gid lati tdi sdn
ChAnh Qch fii gia hrii dodi

Qui diu ruphdnri€n

Qui hd tuq sap x\p doanh nghiQp

Qui khac thu6c v6n chu s6.hitu
Loi nhuqn sau thu€ chm phdn phiii
Algu6n t,6n ddu tuXDCB
Loi ich ctia co dong khing kiii:nt sodr
NgLr6n kinh phf vd qLr! khrlc
Ngu6n kinh phi
Ngtt1n kinh phi dd hinh thdnh TSCD

TONG CQNG NGUOr{ voN

coxc TY Co PHAN NAGAKAWA VrPT NAM
BAo cAo TAr cHiNH Ho. p xnAr xAu z0t6

Sii cuiii nIm

299.865.987.242

8.545.805.292

827.000.000

134.000.500.468

1s2.756.761.847

3.735.919.63s

41.843.930.486

22.27s.179.246

22.275.179.2,/6

11.72s_108.094

1 ,843 .043.t 45

341.709.917.728

Sti curii k3,

160.571.242.914

I 59.886.478.1 8 t

624.764.733

181.198.674.874

181.198.614.814

148 495 780 000

5.672.I 10.000

13.222.040.161

10.308.170.707

(20.000)

3.500.593.916 3.500.593.946

4.167.2s2.

Bs l .656.39

283.645.546.984

Sii tliu nim

117.959.032.427

116.928.988.194

1.030.043.633

165.686.514.557

165,686.5 t4.ss7
148 495 780 000

5.672.1 10.000

5.103.152.274

2.914.598.337

Si5 rIAu nnm

255.574.884.356

7 .402.031.717

280.099.050

145.400.809.s59

101.037.080.065

I .4s4.863.905

28.070.662.628

23 .051 .7 s3 .404
23.051.753.104

CONG
Cd PH

NAGAK
vrtT !

341.709.917.728 283.645.546.g84



rr. KET euA noar E9NG KrNH DoANH no.l NuAr

1 Doanh thu b6n niil';'iYg c6p dich vu
2 Circ l<hoan gi6rn tru.doanlr thu
3 Doanh thu thuAn v6 brin hing vi cung c6p dich vr;4 Giev6n hdng brin

5 Lcri nhufn gQp v6 brin hing vi cung c6p cllch vu6 Doanh rhu ho4t d6ng tdi chinh
7 Chi phi tdi chinh

Trong d6 chi phf tdi vay
8 phAn ldi hodc 16 trong c6ng ry li6n doanh, li6n k6t
9 Chiphi brin hdng

10 Chi phi qu6n Iy cloarrh nghidp
11 Lcri nhu{n thuAn tii,ho4t tl6ng kinh cloanh
12 Thu nhAp khiic
13 Chi phf kh6c

14 Lqi nhufln khric
15 T6ng lqi nhufln t<i5 torin tru6,c thu6
16 Chi phi thu6 TNDN hi6n hdnh
n chi phi rhu6 TNDN hoSn lai
18 L-o'i nhufn sau thu6 TNDN

18.1 Lo-i nhu6n sau thLr6 cfia c6 d6ng c6ng ty me
18.2 Lo-i nhu6n saLr thr-16 cira c6 d6ng kli6ng ki6m sorit
19 Lii ccr bin tr6n c6 phi6u
20 L6i suy giim tr6n cii phi6u

III. CAC CHi TIEU TAT CTTINU CO BAN

STT Chi ti6u

I Co'cAu tAi sAn
- TAi sdn ddi han/T6ng tdi s6n

- Tai sdn ngin lraniT6ng tdi san
2 Co cdu ngu6n viin

- No. ph6i trhlT6ngngu6n v6n
- Ngu6n v6n chir s6 hfr.u/ T6ng ngu6n v6n3 KhA ning thanh to6n
- I(hA ndng thanh to6n nhanlr
- I(ha n6ng rhanh to6n hi6n hdnh

4 Tt srdt loi nhu6n
- Ty sLr6t io-i nhu6n sau thu6iT6ng rdi s6n
- Ty su6t lo-i nhLrAn saLr thLr6/Doail., thu thrAn
- Ty su6t Ioi nhLrAn sau thLrt5NgLr6n v6n chir so hfr.u5 Chi ti6u v6 ning Iu.c hoat tI6ng
+ Vong qLray hdng t6n kho
+ Doanh thLr thLrAn/T6ng tdi srin

Kt5 todn tru,&ng

Eon vi tinh; d6ng

N[m nay Nim tru6,c
390.538.408.231 327.246.g49.686

4.388.889.639 s50.tgs.g46
386.149.518.592 326.296.753.740
319.552.670.260 286.112.966.g3g

66.596.848.332 40.183.786.801
2.028.581.218 1.622.816.733
1.677.512.790 8.380.288.115
7.388.025.599 6.978.305.407
1.558.45s.268 G.504.000)

2s.476.149.231 11.047.s69.637
22.721.4s8.863 13.046.0g5.775

1,1.308.763.934 6329.146.007
6.385.901.121 8,210.02s.708
s.201.239.162 361.341.162
1.184.661.3s9 7.848.688.s46

15.493.425.293 14.177.834.ss3
4.231 . r99.01 6 3.671 .gs5.ss2
(300.717 .932) 62.43s.828)

11.563.004.209 10.568.314.789
11.322.431.839 10.526.052.441

240.s72.370 
$(z 

zoz:+rt62 N"',;;;762 oil \1,\\ tos

ir#),
',"#n', *u.n,fY*rm rru6c

% t2,25 g,g0

% 87,75 90,10

% 46,97 41,59% 53,03 58,41

':
l?n 0,92 132Lan l,gg 2.tg

% 3,38 3 71
% 2,gg ;;;
% 6.3 B ;,;;

2,05 2,8l
il3,01 115,04

03 ndm 2017
tI6c
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAGAKAWA VIỆT NAM 

--------------&-------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------&---------- 

Số:115 TB/NAG-17 Vĩnh Phúc, ngày 21  tháng 04 năm 2017 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Về việc đề cử nhân sự vào HĐQT và BKS. 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

Để hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng 

thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát như sau: 

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

Công ty sẽ tổ chức bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để đảm bảo 

cơ cấu tổ chức của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành. 

2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS theo đúng tiêu chuẩn và 

số lượng được ghi trong Điều lệ Công ty, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Hội đồng 

quản trị đề nghị quý cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế ứng cử, 

đề cử (được gửi kèm thông báo này) thực hiện ứng cử/đề cử những ứng cử viên đủ tiêu 

chuẩn đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty. 

Xin trân trọng thông báo./. 

 

Nơi gửi: 

- Các cổ đông; 

- TV HĐQT, BKS, BTGĐ; 

- Lưu. 

CÔNG TY CP NAGAKAWA VIỆT NAM 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐỨC KHẢ 

 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NAGAKAWA VIỆT NAM  

--------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 04 năm 2017. 

QUY CHẾ 
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM -- NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

  

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam quy định Quy chế bầu 

cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 

2017 - 2022 như sau: 

Điều 1: Đối tượng và nguyên tắc bầu cử. 

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Bầu cử đúng luật, đúng điều lệ hiện hành của Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi 

hợp pháp của tất cả các cổ đông. 

- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

- Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu 

quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. 

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị: 

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới cần bầu: 05 thành viên. 

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 

theo quy định của Điều 13 Luật doanh nghiệp; 

 Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% trong tổng số cổ phần phổ thông hoặc người 

khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành 

nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty. 

Điều 3: Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) 

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc 

được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau: 

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 

liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; 

-  Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai thành viên;  

- Từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên;  

- Từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên 

và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. 



 

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 07 (bảy) ngày 

trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 

phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử. 

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát. 

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới cần bầu: 03 thành viên 

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn  theo quy định tại Điều lệ công ty và 

các tiêu chuẩn khác theo Luật doanh nghiệp, cụ thể: 

 Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản 

lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

 Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, 

em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý 

khác. 

 Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty, phải là 

người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. 

 Thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty 

Điều 5. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Ban Kiểm soát. 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các 

ứng viên vào Ban kiểm soát.  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 ứng viên; 

-  Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng 

viên; 

- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối 

đa 03 ứng viên; 

- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối 

đa 04 ứng viên; 

-  Và nếu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng 

viên. 

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 07 (bảy) ngày 

trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ 

phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử. 

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS 

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm: 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu); 

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

- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), người nước ngoài 

và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. 

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

- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông/ nhóm cổ đông 

(nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty 

Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 17/3/2017 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp 

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CP Nagakawa Việt Nam). 



 

2. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sơ đề cử. 

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức trước ngày 14/04/2017 theo địa chỉ sau: 

- Địa chỉ:  Ban Quan hệ cổ đông - Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

Tầng 2, số 96A, Định Công, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội.  

- Điện thoại: 04.32151335 – Ext 106 – Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn. 

Hồ sơ đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị. 

Điều 7: Phương thức bầu cử. 

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương 

ứng với tổng số cổ  phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu. 

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của 

mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa 

chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số 

lượng  ứng viên trên tổng số ứng cử  viên được đề cử của HĐQT/BKS. 

Ví dụ:  

- Cổ đông sở hữu 1000 cổ phần của CT CP Nagakawa Việt Nam, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để 

bầu ra 05 thành viên HĐQT; 

- Cổ đông sẽ có: 1000 (CP) x 05 (TVHĐQT được bầu) = 5000 phiếu bầu; 

- Cổ đông có thể dồn hết 5000 phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia 5000 phiếu 

bầu cho các ứng cử viên (nhưng số ứng cử viên được chia phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng 5) 

sao cho tổng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn 5000. 

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT/BKS. 

 - Người trúng cử thành viên  HĐQT/BKS 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 Quy chế này. 

 - Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, việc bầu lại vẫn được 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao 

hơn. 

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty CP Nagakawa Việt 

Nam thông qua tại Đại hội. 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

      T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

      CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      NGUYỄN ĐỨC KHẢ 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ 

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

Kính gửi:     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

 

Tôi tên là: ................................................................................................................................. 

CMND số: ................................      Ngày cấp: ...........................   Nơi cấp: ......................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................... 

Số điện thoại: .......................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Số lượng cổ phần sở hữu: ........................................................................................   cổ phần  

(Bằng chữ: ………………………………………………………….................…………….) 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:………………………………….................……………..) 

Bằng chữ:…………………………………………………………..................……………..) 

Tổng số cổ phần đại diện: ....................................................................................... cổ phần 

(Bằng chữ: ………………………………………………………..................………………) 

Thời gian sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam liên tục đến ngày 17/03/2017 

là trên 06 tháng 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện 

làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và Luật 

Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

          Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa Việt Nam cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. 

          Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa Việt Nam tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng 

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

        Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lích lịch cá nhân theo Đơn này. 

        Trân trọng cảm ơn.                           

                                                                  ............................., ngày ...... tháng 04 năm 2017 

           CỔ ĐÔNG 

                                                                        



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

Kính gửi:     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

 

Tôi tổ chức/cá nhân: ................................................................................................................ 

CMND/ĐKKD số: ..............................Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ......................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................... 

Số điện thoại: .......................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Số lượng cổ phần sở hữu: ........................................................................................   cổ phần  

(Bằng chữ: ………………………………………………………….................…………….) 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:………………………………….................……………..) 

Bằng chữ:…………………………………………………………..................……………..) 

Tổng số cổ phần đại diện: ....................................................................................... cổ phần 

(Bằng chữ: ………………………………………………………..................………………) 

Thời gian sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam liên tục đến ngày 17/03/2017 

là trên 06 tháng 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện 

làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và Luật 

Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi thấy đủ điều kiện để để cử ứng viên tham gia thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau: 

Ông (Bà): ................................. ....... ....................................................................................... 

CMND số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ....................................... 

Địa chỉ: ............... .................. ................................................................................................. 

Trình độ học vấn: ...................  ....................... Chuyên ngành:.... ........ ........... ..........................  

Hiện đang sở hữu: ......................cổ phần  (Bằng chữ: .......... ……………….. .............. …….) 

       Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này. 

       Trân trọng cảm ơn! 

                         

                                                                  ............................., ngày ...... tháng 04 năm 2017 

           CỔ ĐÔNG 

                                                                        



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ 

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

Kính gửi:     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

 

Tôi tên là: ................................................................................................................................. 

CMND số: ................................      Ngày cấp: ...........................   Nơi cấp: ......................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................... 

Số điện thoại: .......................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Số lượng cổ phần sở hữu: ........................................................................................   cổ phần  

(Bằng chữ: ………………………………………………………….................…………….) 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:………………………………….................……………..) 

Bằng chữ:…………………………………………………………..................……………..) 

Tổng số cổ phần đại diện: ....................................................................................... cổ phần 

(Bằng chữ: ………………………………………………………..................………………) 

Thời gian sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam liên tục đến ngày 17/03/2017 

là trên 06 tháng 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện 

làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và Luật 

Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần Nagakawa Việt Nam. 

          Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa Việt Nam cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần Nagakawa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. 

          Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa Việt Nam tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực 

và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

        Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lích lịch cá nhân theo Đơn này. 

        Trân trọng cảm ơn.                           

                                                                  ............................., ngày ...... tháng 04 năm 2017 

           CỔ ĐÔNG 

                                                                        



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

Kính gửi:     BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 

 

Tôi tổ chức/cá nhân: ................................................................................................................ 

CMND/ĐKKD số: ..............................Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ......................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................... 

Số điện thoại: .......................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................... 

Số lượng cổ phần sở hữu: ........................................................................................   cổ phần  

(Bằng chữ: ………………………………………………………….................…………….) 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:………………………………….................……………..) 

Bằng chữ:…………………………………………………………..................……………..) 

Tổng số cổ phần đại diện: ....................................................................................... cổ phần 

(Bằng chữ: ………………………………………………………..................………………) 

Thời gian sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam liên tục đến ngày 17/03/2017 

là trên 06 tháng 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện 

làm thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam và Luật 

Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi thấy đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia thành viên Ban 

kiểm soát Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam. 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần 

Nagakawa cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban kiểm 

soát Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau: 

Ông (Bà): ................................. ....... ....................................................................................... 

CMND số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ....................................... 

Địa chỉ: ............... .................. ................................................................................................. 

Trình độ học vấn: ...................  ....................... Chuyên ngành:.... ........ ........... ..........................  

Hiện đang sở hữu: ......................cổ phần  (Bằng chữ: .......... ……………….. .............. …….) 

       Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này. 

       Trân trọng cảm ơn! 

                         

                                                                  ............................., ngày ...... tháng 04 năm 2017 

           CỔ ĐÔNG 

                                                                        



Đính kèm Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam 

Phụ lục 5: Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam) 

1. Họ và tên: ....................................................................................................................................................................................   

2. Giới tính: Nam    Nữ  

3. Ngày sinh:  ..................................................................................................................................................................................   

4. Quốc tịch:  ...................................................................................................................................................................................  

5. CMND số:  ......................................................  ngày cấp:  ..................................  nơi cấp:  ......................................  

6. Địa chỉ thường trú:  ..............................................................................................................................................................  

7. Số điện thoại liên lạc:  ........................................................................................................................................................  

8. Trình độ văn hoá:  .................................................................................................................................................................  

9. Trình độ chuyên môn:  ..........................................................................................................................  
 

Tên văn bằng Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

     

     

     

10. Quá trình công tác:  

Từ năm… đến năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

   

 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 

về những thông tin đã khai. 

…………………, ngày … tháng … năm 20… 
Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,…) 

1. ..................................................   

2. ..................................................   

3. ..................................................   

4. ..................................................   

5. ..................................................  

Ứng cử viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

…………………………………………………………… 
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