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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

 

Số: 02/2017/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017 

          

TỜ TRÌNH  

(Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2022 của 

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group) 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017                 

  Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group 

 

Vừa qua, Ông Nguyễn Quốc Trưởng, Ông Ngô Công Chính, Bà Đàm Thị Ngân và 

Bà Đinh Đặng Thủy Anh - thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại 

hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ thành viên 

Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Như vậy, sau khi các ông, bà trên được ĐHĐCĐ miễn 

nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT sẽ chỉ còn lại 01 thành viên, 

không đáp ứng quy định về số lượng tối thiểu nêu tại Điều lệ Công ty và quy định pháp 

luật hiện hành.  

Trong khi đó, nhiệm kỳ của HĐQT hiện tại cũng sẽ hết hạn vào tháng 01 năm 2018. 

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều 

lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua 

việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 như sau: 

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với 

các Ông/Bà là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 để bầu lại 

thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ mới (2017 – 2022). 

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 29/06/2017; 

- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, 

chế độ của những người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp 

luật có liên quan. 

II. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2017 – 2022 như sau: 

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT 

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của 

HĐQT hiện tại, HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT sẽ bao gồm 06 thành 

viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty 

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp 2014, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy 

định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. 



 2 

- Ứng viên ứng cử/ được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền có 

quyền đề cử hoặc theo đề cử/ ứng cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty. 

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc Đề cử, 

ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty. Danh sách này sẽ 

được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu Thư ký HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

NGUYỄN TIẾN ĐỨC 

 

 

 


