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TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
PROPOSAL
Regarding the dismissal and vote for additional member of the Board of Directors
Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
To: Valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation
Ngày 19/6/2020 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty là Ông Nguyễn Hoàng Giang
vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.
On June 19, 2020, the member of the Board of Directors (the "BOD"), Mr. Nguyen Hoang Giang,
for personal reasons, sent resignation letter to VNDIRECT Securities Corporation.
Bởi vậy, kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông
Nguyễn Hoàng Giang và bầu bổ sung một thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022) để thay thế
thành viên đã từ nhiệm.
Therefore, proposing to the AGM for voting by dismissing a member of the BOD, Mr. Nguyen
Hoang Giang, and electing additional one member of the BOD (2017-2022) to replace member
who have resigned.
Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.
Shareholders/group of shareholders satisfying conditions specified in the Law on Enterprises and
the Company's Charter are entitled to self-nominate/ nominate any person to vote for additional
member of the BOD at the AGM.
Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn
theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
The self-nominating/nominated candidates to be voted as a member of the BOD must meet the
criteria as prescribed in the Law on Enterprises and the Company's Charter.
Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng
cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.
The vote for an additional member of the BOD shall be implemented in the form of cumulative
voting and by secret ballot as stipulated in the Regulations of the AGM and the Company’s
Charter.
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Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các
tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty mà Công ty đã nhận được đề
cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào
HĐQT.
The Organization Committee of AGM shall briefly introduce information about the selfnominating/ nominated candidates meeting the criteria as prescribed by the Law on Enterprises
and the Company’s Charter that the Company has received information of selfnomination/nomination up to the date of the AGM so that the shareholders can consider and vote
for additional members of the BOD.
Trân trọng!
Sincerely!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRWOMAN

PHẠM MINH HƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại
hội.
Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for
consideration and decision at the AGM.
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