
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN 

VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG 

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

      Số: 03/2020/TB-HĐQT Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

(v/v: Danh sách đề cử ứng cử viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  

                            Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 

(“Luật Doanh nghiệp); 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (“Điều lệ”); 

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị của 

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;  

- Hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thành viên Độc lập HĐQT của cổ đông/nhóm cổ 

đông. 

 

Trên cơ sở các hồ sơ đề cử ứng cử viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương của Cổ đông/Nhóm Cổ đông. Ban 

tổ chức Đại hội đã tiến hành xét hồ sơ, lý lịch ứng cử viên và kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên độc lập 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày trúng cử như sau:  

STT Họ và tên ứng 

viên 

Năm 

sinh 

Quê quán Trình độ 

học vấn 

Ghi chú 

1 Trần Quốc Toản 1972 Thanh Hóa Đại học Do cổ đông Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Đại 

Dương với tổng số cổ 

phần sở hữu chiếm tỷ 

lệ 59,85% tổng số cổ 

phần có quyền biểu 

quyết của Công ty đề 

cử. 

 



 

(Trích yếu thông tin ứng cử viên kèm theo trong Tài liệu Đại hội). 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu: VT 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

(đã ký) 

 

 

 

 

NGUYỄN THÀNH TRUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

- Danh sách ứng cử viên được ghi nhận theo đề cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông 

(đủ điều kiện) tính đến ngày 28/4/2020.   

- Danh sách ứng cử viên có thể được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cổ 

đông/Nhóm Cổ đông (đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty./.  

 

 

  


