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DỰ THẢO 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

--------------------- 

Số:.../2013/NQ-ĐHĐCĐ-BVSC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

===================== 

                   Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; 

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bảo Việt ngày 26 tháng 04 năm 2013. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc miễn nhiệm, 

bổ sung Thành viên HĐQT, Danh sách đề cử Thành viên HĐQT và Quy chế Bầu 

cử. 

Cụ thể như sau: 

1. Thông qua Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của bà Nguyễn 

Thị Phúc Lâm và ông Charles Bernard Gregory.  

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT 

trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng Cổ đông thường 

niên tổ chức vào năm 2015 với số lượng bổ sung, thay thế là 02 Thành viên. 

Số phiếu biểu quyết tán thành    cổ phần, chiếm   % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp. 

3. Thông qua báo Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT BVSC.  

Số phiếu biểu quyết tán thành    cổ phần, chiếm   % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp. 

4. Thông qua Quy chế Bầu cử bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT.  

Số phiếu biểu quyết tán thành    cổ phần, chiếm   % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp. 

5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 

Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu  ông ... và ông ... làm 

Thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ từ năm 2010 đến Đại hội đồng 

Cổ đông thường niên tổ chức vào năm 2015.  
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Số phiếu biểu quyết tán thành    cổ phần, chiếm   % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết dự họp. 

(Có Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT) 

Điều 2: Nghị quyết này gồm hai (02) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt vào 

hồi … giờ … phút... cùng ngày với tỷ lệ biểu quyết tán thành…% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ … giờ … phút... ngày 26 tháng 04 

năm 2013./. 

  

 

 

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

Nguyễn Thị Phúc Lâm 

 


