CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM
Số 01/CV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017

(V/v đề cử/ứng cử nhân sự bầu bổ sung
thành viên BKS)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam
Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) tổ chức cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2016 vào ngày 27/04/2017, để báo cáo kết quả các hoạt
động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017; thảo luận, biểu
quyết các vấn đề liên quan.
Trong chương trình họp, có nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, do thành
viên Nguyễn Quốc Vọng từ nhiệm từ ngày 01/7/2016 (chưa bầu bổ sung) và 01 thành
viên BKS Nguyễn Hữu Hòa có đơn xin từ nhiệm, ngày 24/03/2017;
Vì vậy, để chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho bầu cử bổ sung thành viên HĐQT &
thành viên BKS của SSC đề nghị Quý cổ đông căn cứ vào Điều 24.2, Điều 32.2 Điều lệ
của Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam để thực hiện quyền ứng cử/đề cử
ứng viên.
1. Đề cử ứng viên HĐQT, Điều 24.2 quy định: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có
quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể gộp số quyền biểu
quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

− Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
− Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
− Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
− Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
− Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
− Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
− Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
3. Đề cử ứng viên BKS, Điều 32.2 quy định: Các cổ đông có quyền gộp số cổ phiếu
biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.
4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

− Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
− Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
− Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
− Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
5. Nếu sau khi áp dụng các quy định về đề cử/ứng cử nêu trên mà vẫn chưa đủ số
ứng cử viên cần thiết thì cho phép Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng
cử viên HĐQT, BKS và sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước khi tiến hành
bầu cử.
Quý cổ đông căn cứ vào tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 110 và BKS
theo Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2015 để tự ứng cử/đề cử ứng viên có đủ các tiêu
chuẩn, năng lực để bầu vào HĐQT và BKS theo quy định.
− Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS, bao gồm :
1. Đơn ứng cử (theo mẫu)
2. Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu)
3. Văn bản có xác nhận của Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
hoặc Trung tâm Lưu ký về số cổ phần nắm giữ 6 tháng liên tiếp tính đến
ngày chốt danh sách cổ đông (24/03/2017);
4. Chữ ký xác nhận của các cổ đông gộp số cổ phần sở hữu của các cổ
đông để đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS.
− Để chuẩn bị chu đáo trong công tác tổ chức nhân sự HĐQT, BKS đề nghị Quý cổ
đông gửi hồ sơ về Công ty trước ngày 18/04/2017,
− Địa chỉ : 282 Lê Văn Sỹ, phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM, ĐT : 08.38442141 Fax : 08.38442387, southernseed@ssc.com.vn.
HĐQT sẽ nhóm họp để xem xét danh sách ứng viên được đề cử và niêm yết
công khai tại địa điểm tổ chức đại hội & trình danh sách tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2016.
Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

