QUY ĐỊNH
Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công
ty cổ phần NetNam theo quy định của Luật Doanh nghiệp và dự thảo điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty cổ phần NetNam
Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần NetNam, Ban
chỉ đạo cổ phần hóa Công ty NetNam xin thông báo tới các cổ đông quy định về ứng cử, đề cử
ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty cổ phần NetNam trên nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ như sau:
I.

Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị
-

Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp
theo quy định của Luật này;

-

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% 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 hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ
công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị
-

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị,
số lượng ứng viên của mỗi cổ đông hay nhóm cổ đông phải tuân theo Luật doanh
nghiệp và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa trong bản hướng dẫn bầu dồn phiếu đi
kèm các tài liệu cung cấp cho cổ đông trước khi tham dự Đại hội.

II.

Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát
-

Từ 21 tuổi trở lên, 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 này;

-

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. Thành viên
Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

-

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát, số
lượng ứng viên của mỗi cổ đông hay nhóm cổ đông phải tuân theo Luật doanh nghiệp
và các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa trong bản hướng dẫn bầu dồn phiếu đi kèm các
tài liệu cung cấp cho cổ đông trước khi tham dự Đại hội.

III.

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

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

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

-

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

-

Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn
hóa, trình độ chuyên môn.

IV.

Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của
các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy
định để bầu vào HĐQT và BKS.
V.

Thời hạn và địa chỉ gửi giấy ủy quyền và hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức trước 16.30 ngay 26/04/2010 (tính theo
dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:
-

Địa chỉ: Công ty NetNam, Số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

-

Điện thoại: (04) 3 7564907

-

Fax: (04) 3 7561888 (nếu fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc
họp).

