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THONGBAO

V6 viec ai crfr, rfrng crft thirnh viGn DQT vir Ki6m sorlt vi6n nhi$m k] IV (2019 -2023)
KIwH ctl' Orrf c6 DONG CONG TY cO PHiN )o.[K sA GIANG

- Cdn cri Luflt doanh nehigp sti sllzozolqUt 4 ngiry 17 thitng06 ndtm2020;

- CIn cri Luflt chimg kho6n s6 54l2ol9lQH14 ngdy 26 thang 1l n[m 2019;

- Cdn cr? Nehi dinh sii ztlzotT^to-CP ngiy o6to6l2o17 cria Chinh phrl hu6ng din v6
quin tri cdng ty 6p dung dtii v6i c6ng ty tt4i chung.

- Cdn cr? Didu lQ t6 chrlc vi ho4t dQng cria C6ng Ty c6 phdn lOff Sa Giang duqc DAi hQi

ddng c6 d6ng th6ng qua ngdy 16/11/2018;

C6ng ty c6 phan- XXf Sa Giang xin trin.trqng th6ng b6o d6n Quf c6.d6ng vd viQc dd cu,

ung cri nban sg bdu bi5 sung thi,nh vi6n HOi ddng quan hi (IDQT) vi Ki6m so6t viOn (KSV)
nhGm ki' ly (2}lg-2023) trong k) hqp Dai hQi c6 d6ng b6t thuong ndm 2020 theo cric chi ti6t
nhu sau:

1. S5 hqng thAnh vi6n FDQT drrqc bAu bti sung: 04 thdnh. vi6n. T6ng s5 thinh vi6n tlQc

lfp Hgi d6ng quin tri phii chi6m it nhAt mQt phan ba (1/3) t6ng s6 thanh vi6n HQi d6ng quan tri
(lim trdn xuting).

2. 56 luqng Ki6m so6t vi&r dugc bAu b6 sung: 02 thinh vi6n.

3. Ti6u chuin vi didu kiQn lim thdnh viOn HDQT, Ki6m so6t vi6n:

3.i. Ti6u chuAn vi didu kiQn ldm thinh viOn I{DQT:

- C6 nEng lUc hdnh vi ddn sr,r dAy ttri, kh6ng thu$c dtii tugng kh6ng dugc qu6n li doanh

nghiQp theo quy rtlnh t4i khoAn 2 EiAu 18 LuQt Doanh nghiQp s6 SglZOZOlqUl.l;

- C6 hinh ttQ chuy0n m6n, kffi nghiQm trong qudn 11i, tii chirc sin xudt kinh doanh cria

c6ng ty.

- C6 sic kho6, o6 phAm ch6t d?o drlo t6t, trung thuc, ti6m khii5t.

- Thdnh viOn IIEQT kh6ng duo. c ddng thli h thanh vi6n IIEQT t4i qui 05 c6ng ty tt4i

chring kh6o.

- Thinh vi6n HEQT c6 thii kh6ng phei D c6 d6ng cia C6ng ty

3.2. Ti6u chuAn vn didu kign Bm Ki6m so6t vi0n:

- C6 ning lgc hinh vi df,u ss diy thi vd kh6ng thuOo tliii tusng bi cAm thinh lap vi quAn

ry doanh nehi-ep theo quy dinh cria Ludt Doanh nghiQp s6 59l2020lQHl4;
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- Kh6ng phdi li vq ho{c ch6ng, cha d6, cha nu6i, mg d6, m9 nudi, con dd, con nu6i, anh
ruQ,,' chi ruQt, em rugt, anh 16, em 16, chi d6u, em d6u cia thintr vi6n [DQT, Tring Gi6m dtic vd
ngudi quan lf kh6c;

- Kh6ng tluo.c git c6c chrlc w quan lj c6ng ty; ktr6ng nh6t thiSt phei h c6 d6ng hoflc
ngudi lao dQng cria c6ng ty)

- Kh6ng lim viQc trong bQ phfn kii to6n, tii chffi cria cdng ty;

- Kh6ng h thenh viOn hay nh6n vi6n cria cdng ty kii5m to6n dgo lflp thr;c hiOn ki6m to6n
c6c b6o c6o tii chlnh cria c6ng ty trong ba (03) ndm liAn trudo tt6.

4. Di€u kiQn ttA crt, rlng crl thnnh vi6n HDQT, Ki6m so6t viOn:' 
Cric cii tt6ng nim git c6 phAn phti th6ng o6 quydn gQp sti quydn bi6u quytit d6 dA cri c6c

img vi6n FDQT, BKS. Cu th6:

- Tir 10% ddn tu6i20% s5 ci5 phdn c6 quyAn bitiu dugc dE ct mQt (1) ring vi6n;

-Tn20% d6n du6i 30% duqc dd ct t6i da hai (2) img vi6n;

- Tri 30% d6n du6i 40% tluo. c dd cri ttii rla ba (3) img vi6n;

- Tn 40% diSn du6i 50% dusc dB crl ttii da biin (4) fng viOn;

- Tn 50% di5n du6i 60% ttugc dd ct t6i da nlm (5) irng vi€n;
,t.l -l , ,). r nann pnan no so oe cu, lmg cu:

5.1. H6 so ttd cr}, img crl nhin sU bdu vdo thinh vi6n I{DQT, BKS cho C6ng ry gdm:

- Thu dA cir/img crl thinh vi€n HDQT, BKS (theo m5u)

- So yiiu lf llch do img cri vi6n t.u ktrai (theo m6u)

- Bin sao c6 c6ng chfmg: CMND, h0 khAu thulng tru, cdc bing c6p chimg nhan hinh dO liiil
vln h6a vi trinh dQ chuy€n m6n cria ring cri vi6n -/

- Bi6n bin hqp nh6m (n6u rmg cri vi6n dugc nh6m c6 ti6ng dd ct, theo m5u)

- CAo bi6u mdu ttugo c6ng b5 t4i website: www.sagiang.com.vn

5.2. Thdi gian vi noi nhdn hd so dB cir/ring cri:

- Thhi gian: C6 d6ng ho4c nh6m c6 d6ng phii grii hii so trudc 17 gid ngdy 2210112021.

- Noi nhQn: C6ng ty c5 phln )O{K Sa Giang - Phdng T6 chric Hinh chinh, L6 CII-3, khu
c6ng nghiQp C, Tp Sa Ddc, DOng Th6p.

TrAn trgng th6ng b6o.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 Ứng cử viên ……………………………………1 

 

Họ và tên  

Ngày sinh  

Nơi sinh  

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước  

Ngày cấp  

Nơi cấp  

Quốc tịch  

Dân tộc   

Địa chỉ thường trú  

Điện thoại  

Trình độ chuyên môn  

Quá trình công tác  

Các chức vụ công tác hiện nay tại 

SAGIMEXCO 

 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác 

 

Số CP SGC nắm giữ ……………………… cổ phần 

+ Đại diện sở hữu ……………………… cổ phần 

+ Cá nhân sở hữu ……………………… cổ phần 

Các cam kết nắm giữ (nếu có): 

Những người có liên quan nắm giữ Mối quan hệ: ….., Tên cá nhân/tổ chức: …………………...       nắm 

 

Ảnh 3x4 



CP SGC giữ…………………….. CP  

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. 

    ……………., ngày ……. tháng ……. năm 2021 

     Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

      

 

 

 

1
 Ghi rõ vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTY CP XNK SA GIANG                        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ 
 

 …………………………………….. 
1
 

 

Nhiệm kỳ 2019 – 2023 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang (SAGIMEXCO) 

 

Họ tên cổ đông:.................................................................................................................. 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................ ...........................................  

Ngày cấp:...........................................Nơi cấp:..................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ............................................................................  

Hiện đang sở hữu:…………………….……........................................................ cổ phần 

Chiếm tỉ lệ ....................% số cổ phần có quyền biểu quyết của SAGIMEXCO. 

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử/ứng cử: 

Ông/Bà:.............................................................................................................................. 

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp:..............Nơi cấp:...................  

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

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

Hiện đang sở hữu:.............................................................................................. (cổ phần)  

Làm ứng cử viên ………………………………………………………........................... 
2
 

của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.  

Trân trọng cảm ơn. 

 Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất); 

- Bản sao các bằng cấp;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;  

- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện              

đề cử/ứng cử .  

       ……….., ngày...... tháng ……. năm 2021  

         Người đề cử  

     

            (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
 

 
1,2

 Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: TV Hội đồng quản 

 trị/TV Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên. 

Ghi chú: Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử/ứng cử  

Được đề cập tại Thông báo ngày …../…./2021 gửi Cổ đông. 



 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

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

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) 

 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang 

- Căn cứ quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần 

XNK Sa Giang (SAGIMEXCO). 

Hôm nay, ngày …./…../2021. Chúng tôi là những cổ đông của SAGIMEXCO, cùng nhau  

nắm giữ ……………………. Cổ phần ( bằng chữ: …………………………….................. 

cổ phần), chiếm tỉ lệ ………...% số cổ phần có quyền biểu quyết của SAGIMEXCO, có 

tên trong danh sách dưới đây: 

 

STT 
Họ tên 

Cổ đông 

CMND/CĂN 

CƯỚC/HỘ 

CHIẾU/ĐKDN 

 

Địa chỉ thường trú 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên 

Ghi rõ họ 

tên 

      

      

      

      

 Tổng cộng     

 

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

SAGIMEXCO nhiệm kỳ 2019 – 2023, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như 

sau: 

 Vị trí đề cử: …………………………………………………………………………… 
1
  

1. Ông/Bà: ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 



1
 Ghi rõ vị trí đề cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên 

 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng qui định về việc tham gia 

đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của SAGIMEXCO nhiệm kỳ 2019 – 2023. 

Biên bản này được lập vào lúc …….giờ, ngày …/…./2021 tại ………………………. 

 

…......., ngày...... tháng ....... năm 2021 

              CỔ ĐÔNG 

        ( Người được đề cử đại diện nhóm) 

                       (ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


