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THÔNG BÁO
v ề  việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

nhiệm kỳ 2021 -  2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần LIC O G I10

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần LICOGI 10 (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến 
Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và Ban kiểiix  ̂
soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 -  2026 tại Đại hôi đồng cổ đông thường niên năm 2021 củs 
Công ty Cổ phần LICOGI 10 như sau:
1. Lý do bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 -  2026

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm đã kểt 
thúc nhiệm kỳ 2016 -  2021. Theo quy định tại Điều 43 và Điều 58 Điều lệ Công ty cổ  
phần LICOGI 10, các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm sẽ tiếp tục hoạt động cho 
đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Do đó, căn cứ vào nhu cầu quản trị của Công ty c ổ  phần LICOGI 10, quy định pháp 
luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ  phần LICOGI 10, Đại hội đồng cổ đông cần thiết 
bầu các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2021 -  2026.

2. Số lưọng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS
2.1. Số lưọ'ng: 03 (ba) thành viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT, BKS:
Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 44 Điều lệ Công ty c ổ  phần LICOGI 10;

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 
169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 57 Điều lệ Công ty c ổ  phần LICOGI 10.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:
Căn cứ theo quy định tại Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện như 
sau:

a) Đề cử thành viên HĐQT, BKS:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
và các cổ dông khác đề cử.



b) ứng cử vào HĐQT, BKS:
Cổ đông là thể nhân sở hữu số cổ phần từ 0,3% vốn điều lệ trở lên hoặc là đại diện 

cho pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 8% vốn điều lệ trở lên thì được ứng cử vào HĐQT;

Cổ đông là thể nhân sở hữu số cổ phần từ 0,2% vốn điều lệ trở lên hoặc là đại diện 
cho pháp nhân sở hữu số cổ phần từ 1% vốn điều lệ trở lên thì được ứng cử vào BKS.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:
Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành 

viên HĐQT, BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty trước 
17 giờ ngày 18/06/2021, theo địa chỉ:

CÔNG TY CỖ PHẦN LICO G I10
Số 382 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nang 
Điện thoại: 0236.3625617.

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

s  Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS, sơ yếu lý lịch do ứng viên tự 
khai theo mẫu biểu của Công ty (Quý cổ đông vui lòng truy cập website của Công 
ty: http://licogilO.com.vn để tải về và sử dụng các mẫu biểu này);

'S Bản sao hơp lệ: CMND/CCCD/HỘ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình 
chuyên môn, trình độ văn hóa.

Các hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty cổ  
LICOGI 10 không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không 
đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử, người ứng cử/đề cử 
viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính 
thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

http://licogilO.com.vn

