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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua phương án chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần lần đầu ra 

công chúng. Chi tiết như sau: 

 

Điều 1. Thông qua việc chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng 

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc  

2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc  

3. Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

4. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần 

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 134.483.869 cổ phiếu 

6. Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu 

7. Vốn điều lệ của Công ty : 1.344.838.690.000 đồng  

(Bằng chữ: một nghìn ba trăm bốn mươi bốn tỷ tám 

trăn ba mươi tám triệu sáu trăm chín mươi nghìn 

đồng) 

8. Số lượng chào bán cổ phần mới của 

TCPH dự kiến 

: Tối đa 23.732.447 cổ phần 

9. Tổng giá trị chào bán cổ phần mới 

của TCPH dự kiến theo mệnh giá 

: Tối đa 237.324.470.000 đồng 

(Bằng chữ: hai trăm ba mươi bảy tỷ, ba trăm hai 

mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) 

10. Dự kiến số lượng cổ phiếu lưu hành 

dự kiến sau khi chào bán 

: 158.216.316 cổ phiếu 

11. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán : 1.582.163.160.000 đồng 

(Bằng chữ: một ngàn năm trăm tám mươi hai tỷ, một 

trăm sáu mươi ba triệu, một trăm sáu mươi ngàn 

đồng) 

12. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng 

13. Đối tượng chào bán : Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu 
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mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc  

14. Giá chào bán  : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào 

bán. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá trị sổ 

sách của 1 cổ phần tại thời điểm 31/12/2020. Để làm 

rõ, giá trị sổ sách của 1 cổ phần tại thời điểm 

31/12/2020 sẽ được tính bằng cách lấy vốn chủ sở 

hữu tại thời điểm 31/12/2020 chia cho tổng số lượng 

cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm gần nhất 

15. Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu 

của nhà đầu tư nước ngoài 

: Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà 

đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật (tỷ lệ 

không vượt quá 50%). 

16. Mục đích chào bán cổ phần : Số tiền huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử 

dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị quyết định chi tiết kế hoạch sử dụng vốn 

17. Thời gian dự kiến chào bán : Trong giai đoạn từ Quý 4/2021 đến Quý 3/2022, 

ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

(UBCKNN) chấp thuận. 

18. Phương án xử lý trong trường hợp 

cổ phần không chào bán hết theo dự 

kiến 

: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán 

cho các đối tượng khác theo giá chào bán phù hợp 

tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với 

giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán 

 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông đồng ý và ủy quyền cho: 

- Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc chào bán sau khi được UBCKNN 

chấp thuận; 

- Hội đồng quản trị quyết định phương án chào bán chi tiết (bao gồm cả việc quyết định giá chào 

bán), thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc 

bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản 

lý Nhà nước sao cho việc chào bán của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy 

định của pháp luật; 

- Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn, và quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến 

việc chào bán; 

- Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ 

phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án nêu trên; 

- Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết, linh hoạt điều chỉnh phân bổ nguồn 

tiền thu được từ việc chào bán cho các mục đích sử dụng vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và 

Công ty; 

- Hội đồng quản trị lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (“VSD”) và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phần Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
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TP.HCM (“HOSE”) hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được thành 

lập theo quyết định của Chính phủ (trong trường hợp đáp ứng điều kiện niêm yết) hoặc đăng ký 

giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“UPCoM”);  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên 

quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt chào bán với Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết 

khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phần theo phương án nêu trên.  

- Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các việc 

thuộc phạm vi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.  

 

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam và đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán  

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;  

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:  

 

1. Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán TP.HCM (“HOSE”) hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được 

thành lập theo quyết định của Chính phủ (trong trường hợp đáp ứng điều kiện niêm yết) hoặc 

đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (“UPCoM”). 

2. Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn, quyết định mã chứng khoán theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định việc thực hiện niêm yết tại 

HOSE hoặc sở giao dịch chứng khoán khác có chức năng tương đương được thành lập theo 

quyết định của Chính phủ hoặc UPCoM. 

4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết 

để hoàn tất việc đăng ký chứng khoán tại VSD, cũng như việc đăng ký giao dịch cổ phiếu hoặc 

đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, kể cả quyết định thời điểm đăng 

ký/niêm yết, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu trong bộ hồ 

sơ đăng ký chứng khoán và niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán và các công việc có liên 

quan khác.  

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Quy chế công bố thông tin  

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế công bố thông tin được đính 

kèm theo tờ trình này.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

được đính kèm theo tờ trình này.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản 

trị được đính kèm theo tờ trình này.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 

được đính kèm theo tờ trình này.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Điều lệ công ty 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ công ty được đính kèm theo tờ 

trình này.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:  

 

Ngày 17/09/2021, Hội đồng Quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Bae Son Han – Thành 

viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.  

Ngày 29/09/2021, Hội đồng Quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Pote P. Videt – Thành 

viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2024.  

Nay Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm này và thời gian 

hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cũng như bầu bổ sung 1 (một) thành viên 

Hội đồng Quản trị độc lập cho nhiệm kỳ 2020-2024 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 

 

 
Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

 

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:  

 

Ngày 27/09/2021, Ban kiểm soát nhận được Đơn xin từ nhiệm của tất cả 3 (ba) Thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 

từ nhiệm này và thời gian hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, cũng như tái 

bầu lại toàn bộ Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2024. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.   

 

 Bình Thuận, ngày 11 tháng 10 năm 2021 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
 

NGUYỄN KIM THÙA 
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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
V/V: Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát 

 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 

của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/21/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

- Các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

 

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần Thủy sản Việt Úc nhiệm kỳ 2020-2024 

 

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 tại Đại hội cổ 

đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc tuân thủ theo các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm 

bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, HĐQT xin kính trình ĐHCĐ thông qua dự thảo quy chế 

đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS như sau 

 

1. Quy chế đề cử thành viên HĐQT độc lập: 

 Số lượng thành viên HĐQT bổ sung:  1 người. 

 Nhiệm kỳ:      2020-2024 

 Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập:  không hạn chế. 
 

a. Quyền đề cử thành viên HĐQT 

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa 

một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% 

được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% 

đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 

thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử 

tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại 

mục b dưới đây. 

 

b. Tiêu chuẩn của ứng cử viên cho thành viên HĐQT 

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

 Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 

và quản lý doanh nghiệp; 
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 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề 

kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty 

 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công 

ty khác 

 Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không 

phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 

trong 03 năm liền trước đó (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị 

độc lập);  

 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên 

Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên 

Hội đồng quản trị độc lập); 

 Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 

ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con 

của Công ty (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập); 

 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty (áp dụng đối với ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập); 

 Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất 

trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ (áp dụng đối với 

ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập) 
 

2. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm Soát 

 Số lượng thành viên BKS   : 3 người. 

 Nhiệm kỳ     : 2020-2024 

 Số lượng ứng cử viên BKS  : không hạn chế. 

 

a. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát 

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần đề cử tối đa 

một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai thành viên; từ 30% đến dưới 40% 

được đề cử tối đa ba thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn thành viên, từ 50% 

đến dưới 60% được đề cử tối đa năm thành viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu 

thành viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy thành viên; và từ 80% trở lên được đề cử 

tối đa số lượng thành viên được bầu. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại 

mục b dưới đây: 

b. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát 

 Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 

và quản lý doanh nghiệp; 

 Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị 

kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty; 

 Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác; 

 Không phải là người quản lý công ty; có thể là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 
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 Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên 

hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính 

cho Công ty trong 3 năm liền trước đó. 

 

3. Nguyên tắc bầu cử: 

 Đúng luật, đúng điều lệ và theo sự điều hành của Chủ toạ đoàn. 

 Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số 

cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự hợp. 

 Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu 

không được có tên trong danh sách được đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. 

 

4. Thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT 

Tính đến hết ngày 08/10/2021, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn đề cử/ứng cử của thành viên 

sau đây cho vị trí thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 

 Mã Tùng 

Ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên HĐQT theo quy định tại tờ trình này 

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm). 

 

5. Thông qua danh sách các ứng cử viên BKS 

Tính đến hết ngày 08/10/2021, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn đề cử cho các cá nhân sau đây 

cho vị trí thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 

 Nguyễn Cao Nguyên 

 Dương Thị Trúc Ly 

 Nguyễn Quốc Trung 

Các ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên BKS theo quy định tại tờ trình 

này (Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm). 

 
 

6. Phương thức bầu cử 

 Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và 

tên trên phiếu bầu.  

 Phương thức bầu cử :  

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị 

hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 

cho một hoặc một số ứng cử viên.  

 Các cổ đông sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu thông qua việc nhắn tin RIÊNG cho thư ký đại hội thông 

qua phần mềm tích hợp trên nền tảng họp trực tuyến trong thời hạn 15 (mười lăm) phút kể từ thời 

điểm thư ký đại hội tuyên bố bắt đầu bỏ phiếu. Nội dung tin nhắn CHỈ bao gồm họ tên từng ứng 

cử viên cổ đông bỏ phiếu và số phiếu tương ứng cho mỗi ứng cử viên như vậy. 
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 Phiếu bầu hợp lệ: là tin nhắn cuối cùng được cổ đông nhắn cho thư ký đại hội trong thời hạn bỏ 

phiếu có hiệu lực. 

 Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ : 

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên. 

+ Phiếu bầu không gửi riêng cho thư ký đại hội. 

+ Phiếu bầu có nội dung ngoài nội dung quy định tại phương thức bầu cử. 

+ Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của 

cổ đông sở hữu. 

 Việc kiểm phiếu: Thư ký tiến hành dưới sự giám sát của Chủ toạ đại hội. 

 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa 

đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

 

7. Nguyên tắc trúng cử  

Đối với nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, do chỉ có 1 ứng viên cho vị trí thành viên 

Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung vì vậy mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Đối với nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát, người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được 

xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ 3 thành viên đối với BKS. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ 

được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên 

này để chọn. 

II. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua 

   

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2021 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 
 

LƯƠNG THANH VĂN 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 
 

Ứng viên: MÃ TÙNG 
 

 Họ và tên:       : Mã Tùng  

 Giới tính: : Nam 

 Ngày sinh:  : 26/01/1966 

 Nơi sinh:          : Minh Hải, Việt Nam 

 Quốc tịch:        : Úc 

 Địa chỉ thường trú:  : 11 Steane Street Reservoir Victoria 3073 Australia 

 Số hộ chiếu:   : PA5351349 

 Ngày cấp:  : 13/12/2016 

 Nơi cấp:  : Melbourne Australia 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác 

Từ 1990 – 1994   Giám đốc kỷ thuật và sản xuất  QFL Fashion 

Từ 1995 – 2010  Giám đốc kỷ thuật và thành viên ban tổng 

giám đốc 

QFL Photographics and Quality Corporation 

Từ 2011 đến nay  Giám đốc kỷ thuật và sản xuất và thành viên 

ban tổng giám đốc 

CCC Catconverter PL 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký chào bán: Không có 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần  

- Sở hữu của người có liên quan: Không có 

Tên cá nhân / Tổ 

chức 

Sô TK 

giao dịch 

(nếu có) 

Loại hình ID 

(CMND/ 

CCCD/ 

Passport/ 

ĐKKD) 

Ngày cấp Nơi cấp Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ ĐT liên lạc Số lượng 

(cổ phần) 

Tỷ lệ 

Nguyen Thi Hong  PA6584742 27/11/17 Melbourne Vợ 11 Steane st Reservoir +614089029   



 

NQ.ĐHĐCĐ – Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và các nội dung khác   17 

Hoa Austrailia Victoria 3073 Australia 88 

Ma James Richard 
 PA1681891 17/12/14 Melbourne 

Austrailia 
Con 

11 Steane st Reservoir 

Victoria 3073 Australia 

+614212804

71 
  

Ma Jessy Kelly 
 PB2715525 13/12/19 Melbourne 

Austrailia 
Con 

11 Steane st Reservoir 

Victoria 3073 Australia 

+614791470

11 
  

Ma Ty 
 PB2565431 11/06/19 Melbourne 

Austrailia 
Em 

9 Glenthorn Ave Balwyn 

North Victoria Australia 

+614086535

65 
13.702 

0,010

2% 

 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký chào bán: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được phê duyệt. 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 
 

Ứng viên: NGUYỄN CAO NGUYÊN 

 Họ và tên:       : Nguyễn Cao Nguyên 

 Giới tính: : Nam 

 Ngày sinh:  : 24/12/1980 

 Nơi sinh:          : Tỉnh Quảng Trị 

 Quốc tịch:        : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú:  : Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thanh, Tp. Hồ Chí Minh 

 Số CMND/CCCD:   : 025285984 

 Ngày cấp:  : 17/4/2010 

 Nơi cấp:  : Công An, Tp Hồ Chí Minh 

 Trình độ chuyên 

môn:  

: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán; Chứng chỉ CPA Việt Nam 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác 

Từ 2003 – 2010 Trưởng phòng Kiểm toán Deloitte (Vietnam)  

Từ 2011 – 2014 Trưởng phòng Kiểm Toán PwC (Việt Nam) 

Từ 2015 – nay Trưởng phòng Kiểm Soát Tập đoàn Việt Úc 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký chào bán: 

- Sở hữu cá nhân: 20.527 cổ phần, chiếm 0,0153% tổng số cổ phiếu đang lưu hành 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

- Sở hữu của người có liên quan:  

Họ tên 

Số tài khoản 

giao dịch (nếu 

có) 

CMND/ 

ĐKKD/ 

Passport 

Ngày cấp Nơi cấp Mối 

quan 

hệ 

Địa chỉ ĐT liên lạc 
Số lượng 

(cổ phần) 

Tỷ 

lệ 

Nguyễn Thị Hòa 
 045158000538 13/4/2021 Quảng Trị 

Mẹ đẻ 
P. 2, Tp. Đông Hà, 

Quảng Trị 

090358336

5 
0 0% 

Nguyễn Thị Hoàng 

Phi 

 197056453 25/9/2010 Quảng Trị Chị 

ruột 

P. Đông Giang, Tp. 

Đông Hà, Quảng Trị 

097735355

5 
0 0% 
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Nguyễn Thị Yên 

Khánh 

 201574654 4/6/2006 Đà Nẵng 
Chị 

ruột 

P. Thuận Phước, Q. 

Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

090641414

5 0 0% 

Nguyên Cao Quốc 
 197139370 24/9/2013 Quảng Trị Em 

ruột 

P. 2,Tp. Đông Hà, 

Quảng Trị 

098613132

3 
0 0% 

Nguyễn Thị Hoàng 

Hải 

 025620942 23/6/2012 HCM 

Vợ 

Vinhome Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, 

P. 22, Q. Bình Thanh, 

Tp. HCM 

090508838

4 
0 0% 

Nguyên Cao Bảo Hân 

 C2455748 23/12/201

6 

HCM 

Con 

ruột 

Vinhome Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, 

P. 22, Q. Bình Thanh, 

Tp. HCM 

N/A 

0 0% 

Nguyên Cao Bảo 

Trân 

 C2455749 23/12/201

6 

HCM 

Con 

ruột 

Vinhome Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, 

P. 22, Q. Bình Thanh, 

Tp. HCM 

N/A 

0 0% 

Nguyễn Cao Cường 

 Chưa có (dưới 

6 tuổi) 

  

Con 

ruột 

Vinhome Central Park, 

720A Điện Biên Phủ, 

P. 22, Q. Bình Thanh, 

Tp. HCM 

N/A 

0 0% 

 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký chào bán: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được phê duyệt. 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 
 

Ứng viên: DƯƠNG THỊ TRÚC LY 

 Họ và tên:       : Dương Thị Trúc Ly 

 Giới tính: : Nữ 

 Ngày sinh:  : 02-05-1991 

 Nơi sinh:          : Sóc Trăng 

 Quốc tịch:        : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú:  : 5/2/3, Đường 27, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, 

HCM 

 Số CMND/CCCD:   : 365897766 

 Ngày cấp:  : 04-10-2016 

 Nơi cấp:  : Công An Sóc Trăng 

 Trình độ chuyên môn:  : Cử nhân Kế toán 

 Chức vụ công tác hiện nay 

tại tổ chức đăng ký chào 

bán 

: Không 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ 

ở các tổ chức khác 

: Trưởng nhóm Phân tích Chiến lược – Ban Phát triển Kinh 

doanh 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác 

Từ 2013 – 2015 Chuyên viên Kiểm toán độc 

lập  

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn A&C 

Từ 2015 – 2016 Trưởng nhóm Kiểm toán độc 

lập 

Công ty TNHH EY Việt Nam 

Từ 2016 – 2018 Trưởng nhóm Kiểm toán độc 

lập 

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) 

Từ 2018 – 2020 Giám sát Hoạch định và Phân 

tích Tài chính 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu 

tư Địa ốc No Va 

Từ 2020 – 2021 Giám sát Hoạch định Tài 

chính 

Công ty TNHH Sáng tạo và 

Quản lý KCN Việt Nam 
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Từ 2021 – Nay Trưởng nhóm Phân tích Chiến 

lược – Ban Phát triển kinh 

doanh 

Công ty Cổ phần Tập đoàn 

SOVICO 

 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký chào bán: 

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần 

 

Họ tên 

 

CMND/CCCD 

 

Ngày cấp 

 

Nơi cấp Mối 

quan hệ 

 

Địa chỉ 

 

ĐT liên lạc 

Số 

lượng 

(cổ 

phần) 

Tỷ 

lệ 

Dương Văn Tấn 365347106 17/09/2016 CA Sóc Trăng Ba ruột 80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0352 496 227 0 0% 

Lý Thị Đẹp 365347178 14/09/2016 CA Sóc Trăng Mẹ ruột 80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0352 496 227 0 0% 

Dương Quốc 

Cường 
365343212 30/12/2009 CA Sóc Trăng 

Anh 

ruột 
80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0916 398 239 0 0% 

Dương Thị Bích Vi 365667859 04/10/2016 CA Sóc Trăng Chị ruột 80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0395 057 492 0 0% 

Dương Thu Chúc 365667858 08/08/2018 CA Sóc Trăng Chị ruột 80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0989 575 500 0 0% 

Dương Quốc Huy 366022134 02/02/2017 CA Sóc Trăng Em ruột 80 Triệu Nương, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0384 921 941 0 0% 

Hồ Thị Kim Tuyền 365334944 16/7/2007 CA Sóc Trăng Chị dâu Thạnh Nhãn 1, H. Mỹ Xuyên,  Sóc Trăng 0963 444 737 0 0% 

Quách Phong Thọ 365322952 26/02/2020 CA Sóc Trăng Anh rể 
177 Văn Ngọc Chính, TP. Sóc Trăng,  Sóc 

Trăng 
0987 989 636 0 0% 

La Thùy Ngân 366022135 13/03/2014 CA Sóc Trăng Em dâu 47 Hồ Nước Ngọt, TP. Sóc Trăng,  Sóc Trăng 0333 522 512 0 0% 

 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký chào bán: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được phê duyệt. 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC 
 

Ứng viên: NGUYỄN QUỐC TRUNG 

 

 Họ và tên:       : Nguyễn Quốc Trung 

 Giới tính: : Nam 

 Ngày sinh:  : 24-10-1987 

 Nơi sinh:          : TP HCM 

 Quốc tịch:        : Việt Nam 

 Địa chỉ thường trú:  : 257 lầu 3, Nguyễn Biểu, P2, Q5, HCM 

 Số CMND/CCCD:   : 024370405 

 Ngày cấp:  : 2-4-2014 

 Nơi cấp:  : Công An, Tp Hồ Chí Minh 

 Trình độ chuyên môn:  : Thạc Sĩ Kế toán; Chứng chỉ Microsoft Dynamics AX 

Financials Specialist, Financial Management of Microsoft 

Dynamics AX 

 Chức vụ công tác hiện nay 

tại tổ chức đăng ký chào 

bán 

: không 

 Chức vụ hiện đang nắm giữ 

ở các tổ chức khác 

: Giảng viên trường Đại Học Kinh Tế TP HCM, Khoa Kế toán 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác 

Từ 2008 – 2009 Trợ lý kiểm toán viên (staff 1) Ernst & Young Vietnam 

Từ 2009 – nay Giảng viên Trường Đại học Kinh Tế 

TP.HCM 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có 

 Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký chào bán: 

- Sở hữu cá nhân: 130 cổ phần, chiếm 0,0001% tổng số cổ phiếu đang lưu hành 

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần 

- Sở hữu của người có liên quan:  
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Họ tên 

CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp 

Mối quan 

hệ 

Địa chỉ ĐT liên lạc Số 

lượng 

(cổ 

phần) 

Tỷ lệ 

Nguyễn Nguyên Lý 
025441485 5-3-2011 CA HCM 

Chị vợ 
4 An Nhơn, P17, Q.Gò Vấp, 

Tp. Hồ Chí Minh 

0917.222.010 
130 0.0001% 

Nguyễn Nguyên Nhung 
271752965 27-10-2017 CA Đồng 

Nai 
Vợ 

235/59b, kp2, Dương Tử 

Giang, Biên Hòa, Đồng Nai 

0946.899.709 
130 0.0001% 

Nguyễn Thị Lộc 
270080956 24-9-2019 CA Đồng 

Nai 
Mẹ vợ 

235/51b, kp2, Dương Tử 

Giang, Biên Hòa, Đồng Nai 

0251.3821.064 
130 0.0001% 

Nguyễn Thanh Quang 
271870421 22-5-2006 CA Đồng 

Nai 
Ba vợ 

920 kp3, Tam Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai 

0913.128.871 
130 0.0001% 

Nguyễn Minh Quyền 
020142927 02-04-2014 CA HCM 

Ba ruột 
257 L3 Nguyễn Biểu, P.2, 

Q.5, Tp. Hồ Chí Minh  

0902.457.950 
-  

Lê Thị Thu Thủy 
021445215 03-03-2011 CA HCM 

Mẹ ruột 
257 L3 Nguyễn Biểu, P.2, 

Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

0908.451.227 
- 0% 

Nguyễn Quốc An 

Nhiên 

   
Con ruột 

257 L3 Nguyễn Biểu, P.2, 

Q.5, Tp. Hồ Chí Minh 

 
- 0% 

 Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Lợi ích liên quan với tổ chức đăng ký chào bán: Không 

 Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký chào bán: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được phê duyệt. 

 


