
 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 09 /2021/TT-HĐQT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                               Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021 

TỜ TRÌNH 
V/v: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 - 2025 

Công ty cổ phần Bibica 
 

                          Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; 
- Căn cứ Điều 24 Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bibica; 
- Căn cứ đề cử ứng viên của Cty CP Thực Phẩm Pan tham gia ứng cử vào Thành viên HĐQT Công 

ty cổ phần Bibica. 
- Biên bản họp HĐQT Cty CP Bibica ngày 25/06/2021 về việc thông qua các nội dung biểu quyết & 

danh sách đề cử vào HDQT Bibica.   
Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica là 03 (ba) thành 
viên. HĐQT kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Miễn nhiệm Thành viên 
HDQT hiện nay, đề nghị HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2025 : thông qua số lượng và danh sách 
ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau: 

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện nay : 
 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng 
quản trị đối với cá nhân có tên sau:  

a. Ông Trương Phú Chiến : Chủ Tịch HDQT 

b. Võ Ngọc Thành : Thành viên HĐQT 
c. Nguyễn Khắc Hải : Thành viên HĐQT 

II. Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 : 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên; 

2. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica nhiệm kỳ 2021 – 2025 
như sau: (Sơ yếu lý lịch đính kèm)  

a. Bà:    NGUYỄN NGỌC ANH 

b. Ông  : TRƯƠNG PHÚ CHIẾN 

c. Ông: VŨ CƯỜNG 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021 – 2025 như trên./. 

Nơi nhận:                                                                       TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

-Như trên;                                                                                    CHỦ TỊCH 
-Lưu HĐQT, VT. 


