CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017
DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên ội

ng qu n tr

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông
-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt ộng của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
Căn cứ Ngh quyết số 17/NQ- ĐQT ngày 17/11/2016 của ội ng qu n tr Công ty
Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Theo khoản 7 Điều 35 Điều lệ Công ty quy định: “ ội ng qu n tr có thể bổ nhiệm TV.
ĐQT mới ể thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này ph i ược chấp thuận tại
Đại hội ng cổ ông ngay tiếp sau ó. Sau khi ược Đ ĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm
thành viên mới ó sẽ ược coi là có hiệu lực vào ngày ược ĐQT bổ nhiệm”.
-

Xuất phát từ đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân c Ông guy n n h ơng T HĐQT
Công ty vào ngày 16/11/2016;
Xét nhu cầu bổ sung thành viên HĐQT th y thế thành viên HĐQT từ nhiệm để phục vụ
công tác quản trị Công ty, đảm bảo hoạt động chung c HĐQT trên cơ sở các quy định có
liên qu n về điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT Công ty C Xuất nhập khẩu Tổng
hợp I iệt m, ngày 17/11/2016, HĐQT Công ty đã họp phiên th bảy và r ghị quyết
số 17/NQ-HĐQT thông qu đơn xin từ nhiệm c Ông guy n n h ơng và bổ nhiệm
nhân sự th y thế Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc bổ nhiệm bổ
sung 01 TV.HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 17/11/2016 Chi tiết nhân sự đ ợc bổ
nhiệm nh s u:
-

H
n Trần V n To n
Ngày tháng n m sinh: 09/07/1978
Số CMND: 013039761
Ngày cấp 05/10/2011
ơi cấp: Công an TP. Hà ội
Trình độ chuyên môn: C nhân Tài ch nh ngân hàng, Thạc sĩ ngành Quản lý tại Đại
học iy z ki, hật ản.
Ch c vụ hiện tại: Ch tịch HĐQT kiêm Tổng iám đốc Công ty Cổ phần tr n
iệt m; hó Ch tịch HĐQT Công ty Cổ phần Otran Logistics; Tổng iám đốc
Công ty C
ng l ợng tr n hó Ch tịch Hội o nh nghiệp tr Hà ội hó
Ch tịch Hội o nh nghiệp nh và vừ Hà ội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua ./.
Trân trọng cảm ơn.
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