
  CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TP.HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về việc 

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 

Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Nhiệm kỳ IV (2019-2024) 
 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần In số 7 
 

Nhiệm kỳ III (2014-2019) Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty cổ phần In số 7 sắp kết thúc, 

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức vào ngày 07/6/2019 sẽ tiến hành bầu cử Thành 

viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024. 

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần In số 7 và luật doanh nghiệp 2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần 

In số 7 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông và việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS như sau: 

1. Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ:  

 Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/5/2019  được quyền tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

 Cổ đông có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp 

và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Cổ đông. 
 

2. Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS: 

2.1) Số lượng Thành viên dự kiến được bầu: 

 05 (năm) thành viên HĐQT 

 03 (ba) thành viên BKS. 

2.2) Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:  

Căn cứ vào Khoản 3 Điều  11; khoản 3 Điều 25  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 

in số 7 

2.3) Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS:  

Căn cứ vào Khoản 6 Điều 33  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in số 7 

 

2.4) Hồ sơ đề cử, ứng cử: 

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên nếu có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào 

HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm: đơn ứng cử, đề cử thành 

viên HĐQT, BKS; Mẫu sơ yếu lý lịch) đến: 

 Địa chỉ:  Công ty Cổ phần In số 7, Lô 26–28 KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM. 

 Người nhận: Ms Lê Thị Bích Hằng - HĐQT công ty cổ phần In số 7  

                 Điện thoại: 08 3754 5842 / 0903 664 585   

    Email: bichhang@in7.com.vn 

 Thời hạn chốt hồ sơ: trước 17 giờ ngày 03/06/2019 .  
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 Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức, HĐQT công ty không nhận được Giấy đề cử/ ứng cử của 

Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT 

sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho 

nhiệm kỳ mới.  

 

2.5) Để đảm bảo giấy mời và tài liệu được gửi tới tất cả Quý cổ đông công ty Cổ phần In số 7, đề nghị 

Quý cổ đông thông báo khi có thay đổi về CMND/địa chỉ của Quý cổ đông về địa chỉ và người nhận 

thông tin trên 

 

Trân trọng thông báo!  

 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 TRẦN VĂN TẤN 


