
 

 

Số: 06/TTr/SeaSG/2022                     TP.HCM, ngày … tháng … năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

(V/v thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên  

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024) 

 

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn 

 

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản 

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của ông 

Tô Ngọc Ngời ngày 22/06/2022 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến 

việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm 

kỳ 2019-2024 như sau:   

 

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với: 

- Ông Tô Ngọc Ngời, Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. 

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2019-2024: 

- Số lượng : 01 thành viên Hội đồng quản trị. 

- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 

- Danh sách ứng viên: sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử. 

- Tiêu chuẩn : Theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ thông qua!  

 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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