Ngày … tháng 6 năm 2020
… June 2020

THƯ ĐỀ CỬ
NOMINATION LETTER
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Respectfully to: VNDIRECT Securities Corporation
Chúng tôi, ……., cùng nhau có tổng số cổ phần nắm giữ trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên
(tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020) là:
….. cổ phần, chiếm …..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Chứng
khoán VNDIRECT (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
We, ……and ……, altogether have total shares held for at least 6 consecutive months (as of the
closing date of the list of shareholders of the 2020 Annual General Meeting) which is …. shares
equivalent to ….% of the total shares of VNDIRECT Securities Corporation (hereinafter referred to
as the “Company”).
Chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà ….., CMND/CCCD/Hộ chiếu số ........... là ứng viên để Đại hội
đồng cổ đông bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại cuộc họp Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
We mutually agreed to nominate …..……., ID/Passport No. ……………. as the nominee for the
Annual General Meeting to additionally vote for the position of the Board of Directors’ member of
the Company at the 2020 Annual General Meeting.
Chúng tôi khẳng định và cam kết rằng: (i) Chúng tôi có quyền thực hiện quyền để cử nêu trên theo
quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty; (ii) ứng viên được đề cử nêu trên đáp ứng
đầy đủ các tiêu chuẩn để làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán
VNDIRECT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.
We affirm and commit that: (i) We are entitled to exercise the nominating right as mentioned above
in accordance with the law, the Charter and the Regulations of the Company; (ii) the nominee as
mentioned above meets all criteria to be a member of the Board of Director of VNDIRECT Securities
Corporation in accordance with the law, the Charter and the Regulations of the Company.
Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề
cử này.
We undertake to be fully responsible for the accuracy, honesty and validity of this nomination.
Sincerely,
Trân trọng.
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ NOMINATOR

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/NOMINEE

………………………………………….

………………………………………….

Tài liệu đính kèm/Attachments:
- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/Curriculum vitae of Nominee;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên/ID card/Passport of Nominee.

