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Số: 62/2019/TB-HĐQT-MSR Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 

(V/v đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị  

cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

 

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 

 
Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Doanh 

Nghiệp); 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông 

qua ngày 24/11/2010; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công 

ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan ngày 20/04/2018 như được sửa đổi, bổ sung 

tại từng thời điểm; 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (“Công ty”) xin trân trọng thông báo 

tới toàn thể Quý Cổ đông về việc đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty 

cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

I. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 

1.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị hiện tại: 04 thành viên (do Ông Dominic John 

Heaton đã có Thư từ nhiệm ngày 26/07/2018) 

1.2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên. 

II. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị 

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 151 

Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, và Điều 24 Điều lệ Công 

ty) 

2.2. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 
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a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Là Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc nếu là Cổ 

đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc là người không phải là Cổ 

đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh 

hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty. 

 

III. Điều kiện đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị 

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh 

sách cổ đông dự họp (ngày 20/3/2019) có quyền đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị. 

Việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ 

Công ty, quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều 11 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP. 

 

IV. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng Quản trị. 

Các Cổ đông, nhóm Cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Mục III ở trên có quyền đề cử ứng viên 

để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan cho phần còn lại 

của nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng cách gửi hồ sơ đề cử tới Văn phòng đại diện Công ty chậm nhất 

vào 17h00 ngày 12/4/2019 theo địa chỉ sau: 

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan tại Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Người liên hệ: Cô Hồ Thị Mỹ Hạnh 

Điện thoại: (+84-24) 3718 2490 (Ext. 8714)  Fax : (+84 4) 3718 2491 

Email: hanh.ho@mr.masangroup.com 

Hồ sơ đề cử bao gồm: 

- Đơn đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu); 

- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng của ứng viên. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

/đã ký và đóng dấu/ 

 

CHETAN PRAKASH BAXI 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
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