CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
-

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;

-

Căn cứ vào Điều Lệ Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO;

-

Căn cứ Nghị Quyết số 25/NQ-HĐQT của Hội Đồng quản Trị Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 24/10/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2016.

Cổ đông: ...............................................................................................................................
CMND/ĐKKD số: ..............................................................................................................
Ngày cấp: ............................................ cơ quan cấp: .........................................................
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………
Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ........................ (chiếm : ……%/34.727.465 cổ phần)
của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.
I/ Cổ đông tự ứng cử:
Căn cứ vào Điều 25, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Thông báo Đề cử/ứng cử
bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) ngày 25/11/2016 của Công ty Cổ
phần XNK Y tế DOMESCO.
Nay, bằng văn bản này Tôi tự ứng cử vào :
□ HĐQT
□ BKS
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần XNK Y tế
DOMESCO nhiệm kỳ III (2014-2018).
II/ Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử:
Căn cứ vào Điều 25, Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động, Thông báo Đề cử/ứng cử
bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 - 2018) ngày 25/11/2016 của Công ty
Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.
Tôi đề nghị đuợc đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm
soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần XNK Y tế
DOMESCO nhiệm kỳ III (2014-2018), cụ thể:

1. Tên ứng viên : .................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ............................................................................................
Ngày cấp: ................................. cơ quan cấp: ....................................................
Địa chỉ : ...............................................................................................................
Số lượng cổ phần nắm giữ (nếu có) : ..................................................................
Tham gia vào:

□ HĐQT

□ BKS

2. Tên ứng viên : .................................................................................................
CMND/Hộ chiếu số: ............................................................................................
Ngày cấp: ................................. cơ quan cấp: ....................................................
Địa chỉ : ...............................................................................................................
Số lượng cổ phần nắm giữ (nếu có) : ..................................................................
Tham gia vào:

□ HĐQT

□ BKS

3. ..........................................................................................................................
Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp nêu trên là sự thật, chính xác và
hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.
Lưu ý:
Ứng viên tự ứng cử, ứng viên được đề cử gửi kèm 1 ảnh 3x4 và sơ yếu lý lịch theo mẫu của
Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO về Ban tổ chức Đại hội.
-

Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng viên thỏa điều kiện làm thành viên Hội đồng quản
trị, Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
-

Ban Tổ Chức Đại hội cổ đông bất thường 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
DOMESCO sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử, được đề cử vào HĐQT,
BKS Công ty theo địa chỉ liên lạc của cổ đông đại diện ký tên ở văn bản này.
-

………………., ngày ....... tháng ......năm 2016
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)
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……………, ngày …… tháng …. năm 2016

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CP XNK Y TẾ DOMESCO
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:
1. Cổ đông : .......................................................................................................
CMND/ĐKKD số: .........................................................................................
Ngày cấp: ............................ cơ quan cấp: .....................................................
Địa chỉ : .........................................................................................................
Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: .............................................................
2. Cổ đông : .......................................................................................................
CMND/ĐKKD số: .........................................................................................
Ngày cấp: ............................ cơ quan cấp: .....................................................
Địa chỉ : .........................................................................................................
Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: ..............................................................
3. ........................................................................................................................
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : ........ (chiếm : ……%/34.727.465 cổ phần)
của Công Cổ phần XNK Y tế DOMESCO.
Căn cứ vào Thông báo đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III
(2014 - 2018), chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần XNK Y
tế DOMESCO và đề cử Ông (Bà) .....................................................là đại diện nhóm cổ
đông tiến hành việc đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 do Công ty Cổ phần XNK Y tế
DOMESCO tổ chức ngày 06 tháng 12 năm 2016.

(đính kèm Văn bản ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch ứng viên theo
mẫu của Công ty Cổ phần XNK Y tế DOMESCO)
Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý
các thông tin nêu trên.
Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là cổ đông pháp nhân)

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

................., ngày…....tháng....... năm 2016
Cổ đông đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Dán ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ tên: .............................................................................................................................................................
2. Giới tính:

Nam

Nữ

3. Ngày tháng năm sinh: .....................................................................................................................................
3. Nơi sinh: .........................................................................................................................................................
4. Số CMND/Hộ chiếu: .................................... cấp ngày........................................... tại .................................
5. Quốc tịch: .......................................................................................................................................................
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
7. Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................................................
8. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................................
9. Điện thoại liên lạc:………………………… Fax: …………………………… Email ……………………..
10. Trình độ văn hóa: ............................................................................................................................................
11. Trình độ chuyên môn: .....................................................................................................................................
12. Nghề nghiệp: ........................................................ Công chức Nhà nước

Viên chức Nhà nước

Khác
13. Thái độ chính trị: ................................................. Đảng viên

Chưa Đảng viên

14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng tài liệu đính kèm)

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Khen thưởng

Kỷ luật

15. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ/Vị trí

Kết quả công

công tác/Trách

tác

Khen thưởng

Kỷ luật

nhiệm

1

16. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
17. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con , con nuôi, anh chị em ruột…)

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND

Địa chỉ

Nghề

thường trú

nghiệp

Chức vụ

Vợ/chồng
Bố
Mẹ
Con

Anh/Chị
/em ruột

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.
.................., ngày.........tháng........năm...........
Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
Y TẾ DOMESCO
____________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHCĐBT-DMC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩuY tế
DOMESCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ
phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO ngày 06/12/2016,
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y
tế DOMESCO đã tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO,
Số 66, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 06 tháng
12 năm 2016 với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là …………. cổ đông,
đại diện cho …….cổ phần, chiếm tỷ lệ …..% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu
biểu quyết tại Đại hội là …… phiếu đã nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty là 07 thành viên
Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên của 02 kiểm soát viên là:
-

Bà Trần Thái Thanh
Bà Huỳnh Thị Tố Quyên

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và bầu
thay thế 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2014-2018) như sau:
1. Kết quả bầu bổ sung một thành viên HĐQT:
STT

Ứng cử viên

Tín nhiệm
Số phiếu

Tỷ lệ
(%)

1

Kết quả
phân công
nhiệm vụ
trong
HĐQT

Thời gian bổ nhiệm

Thành viên

Kể
từ
ngày
06/12/2016, đến hết
nhiệm kỳ III (20142018) của Hội đồng
quản trị.

* Tổng số phiếu không hợp lệ: [*], tỷ lệ [*]
2. Kết quả bầu thay thế hai kiểm soát viên

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016
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STT

Ứng cử viên

Tín nhiệm

Kết quả
phân công
nhiệm vụ
trong BKS

Thời gian bổ nhiệm

1

Thành viên

2

Thành viên

Thời gian bổ nhiệm kể
từ ngày 06/12/2016,
đến hết nhiệm kỳ III
(2014-2018) của Ban
kiểm soát

Số phiếu

Tỷ lệ
(%)

* Tổng số phiếu không hợp lệ: [*], tỷ lệ [*]
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị:
Họ và tên

Nhiệm vụ

1- Ông Nguyễn Chí Thành

- Chủ Tịch HĐQT

Thường trực HĐQT

2- Bà Lương Thị Hương Giang

- Thành Viên HĐQT

Thường trực HĐQT

3- Ông Huỳnh Trung Chánh

- Thành viên HĐQT

4- Ông Nguyễn Văn Hóa

- Thành viên HĐQT

5- Ông Sean Philip Shrimpton

- Thành viên HĐQT

6- Ông Aamer Mahmud Malik

- Thành viên HĐQT

7- ………………………..

- Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát
1- Ông Nguyễn Phi Thức

- Trưởng BKS

2- Ông Phan Thế Thành

- Thành viên BKS

3- Bà Servane Gorgiard

- Thành viên BKS

4- ……………………

- Thành viên BKS

5- …………………..

- Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai
thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.
Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông lúc 11 giờ,
ngày 06/12/2016 và đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường 2016 thông qua.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2016./.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- UBCK Nhà Nước;
- Sở GD Chứng khoán TP.HCM;
- TT Lưu ký CK TP.HCM;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ DOMESCO
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Thành
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