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CÔNG TY CỔ PHẦN PVI 
______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________ 
 

 Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2018 
 

BÁO CÁO 
Về việc đề cử, ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI); 

Căn cứ Đơn đề cử, ứng cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm 

kỳ 2017 – 2022 của các cổ đông/nhóm cổ đông, 

Hội đồng quản trị PVI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đề cử, ứng 

cử thay thế thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022, như sau: 

I.  Về ứng cử: PVI không nhận được Hồ sơ ứng cử 

II. Về đề cử: PVI nhận được 01 Hồ sơ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông, cụ thể như 

sau: 

- Tên cổ đông: Funderburk Lighthouse Limited 

- Số cổ phần sở hữu: 27.117.895 cổ phần (trong đó số cổ phần nắm giữ liên tục 6 

tháng là 27.117.895 cổ phần) tương đương tỉ lệ sở hữu trên vốn điều lệ PVI là 

11,58%. 

- Ứng viên được đề cử: 

 Họ và tên: Clemens Jungsthöfel 

 Ngày sinh: 18/09/1970 

 Địa chỉ: Scharnhorststrasse 18, 30175 Hannover, Đức 

 Trình độ chuyên môn: Kế toán viên công chứng của ICAEW, Chứng chỉ kiểm 

toán công của Đức, Chứng chỉ tư vấn thuế của Đức 

 Chức vụ: Cộng sự, Kiểm toán dịch vụ tài chính, KPMG AG WPG 

 Hội đồng quản trị PVI xin báo cáo về kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên 

HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế thành 

viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội đồng 

cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.  

 Trân trọng./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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