
 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Số: 20/CV-Cty            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Biên Hòa, ngày  27  tháng 03 năm 2017 
 

THÔNG BÁO 
V/v ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 

để bầu vào HĐQT và BKS ( nhiệm kỳ 2017-2022) 

tại Đại hội CĐ thường niên năm 2017. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Hóa An. 

Kính gửi quí cổ đông. 

1. Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Hóa 

An sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Vì vậy Công ty cổ phần Hóa An trân trọng thông báo đến quí vị cổ đông về việc ứng 

cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát quí vị xem chi tiết tại Qui chế bầu cử đăng tải trên website công ty: 

http://www.hoaan.com.vn. 

3. Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: 

+ Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, TV BKS ( theo mẫu trên website công ty). 

+ Sơ yếu lý lịch ứng viên ( theo mẫu trên website công ty). 

+ Bản sao CMND/Hộ chiếu.  

Cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS của 

Công ty CP Hóa An vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử về công ty trước 16h00 ngày 

13/04/2017 (căn cứ dấu bưu điện đến); địa chỉ gửi về: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN 

Ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

SĐT liên hệ: 0612227564 giờ HC ≤ 16h00 

(trực tiếp: ông Trần Quốc Trung – TP. Tổ chức Cty – DĐ 0913725569) 

Lưu ý: người ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật 

và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử 

của mình. 

 
 

 

 

      CHỦ TỊCH HĐQT 
     (chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

ĐINH LÊ CHIẾN 

 

 

 

 


