c«ng ty cæ phÇn

céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tËp ®oµn hoµ ph¸t
Sè:
/2007/ HP
---------------------“V/v: Xin ý kiÕn Cæ ®«ng vÒ viÖc bÇu bæ
sung thµnh viªn H§QT
vµ Ban kiÓm so¸t”

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
-------***------H−ng Yªn, ngµy…th¸ng … n¨m 2007

KÝnh göi: quý cæ ®«ng - C«ng ty cp tËp ®oµn hoµ ph¸t
Do kh«ng cã ®iÒu kiÖn tæ chøc häp §¹i héi ®ång Cæ ®«ng bÊt th−êng, v× vËy Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng
ty quyÕt ®Þnh göi th− th«ng b¸o mét sè vÊn ®Ò vµ phiÕu lÊy ý kiÕn biÓu quyÕt vÒ viÖc bæ sung thªm 01
(mét) thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ (01) mét thµnh viªn Ban kiÓm so¸t nh− sau:
Tªn C«ng ty:

C«ng ty Cæ phÇn TËp §oµn Hoµ Ph¸t

Trô së chÝnh:

KCN Phè Nèi A- Giai Ph¹m- Yªn Mü- H−ng Yªn

VP§D:

Sè nhµ 243 §−êng Gi¶i Phãng- Ph−êng Ph−¬ng Mai- QuËn §èng §aThµnh phè Hµ Néi

GiÊy phÐp §KKD sè:

0503000008- Do Phßng §¨ng ký kinh doanh- Së KÕ ho¹ch & §Çu t−
tØnh H−ng Yªn cÊp.
CÊp lÇn ®Çu ngµy:

26/10/2001

CÊp thay ®æi lÇn thø chÝn ngµy:

09/04/2007

1- C¸c vÊn ®Ò th«ng b¸o:
C«ng ty xin th«ng b¸o mét sè th«ng tin liªn quan nh− sau:
1- Ngµy 08/03/2007, «ng NguyÔn Nam Th¸i- lµ thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ cña C«ng ty lµm
®¬n xin rót khái Héi ®ång Qu¶n trÞ do t×nh tr¹ng søc khoÎ kh«ng ®¶m b¶o; ngµy 19/03/2007,
Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn Hoµ Ph¸t ®· häp vµ thèng nhÊt chÊp thuËn theo ®Ò nghÞ
cña «ng NguyÔn Nam Th¸i.
2- Ngµy 09/04/2007, C«ng ty Cæ phÇn Hoµ Ph¸t ®· hoµn tÊt thñ tôc t¨ng vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty
thªm 105.600.000.000 (Mét tr¨m linh n¨m tû s¸u tr¨m triÖu) ®ång ViÖt Nam ®−a vèn ®iÒu lÖ
cña C«ng ty lªn 1.205.600.000.000 (Mét ngh×n hai tr¨m linh n¨m tû s¸u tr¨m triÖu) ®ång ViÖt
Nam.
3- Sè vèn t¨ng thªm ph¸t hµnh thµnh cæ phiÕu vµ chuyÓn nh−îng cho C«ng ty VOF
INVESTMENT LIMITED thµnh lËp ngµy 28/10/2003 theo giÊy chøng nhËn sè 565720 do C¬
quan ®¨ng ký c¸c C«ng ty cña The Bristish Virgin Islands cÊp

2- C¸c vÊn ®Ò xin ý kiÕn biÓu quyÕt

2.1- BÇu bæ sung mét thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ:


C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i môc 5- ®iÒu 18 (§iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t):
“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một thành viên mới để thế vào một chỗ bất ngờ phát
sinh trong Hội đồng quản trị và thành viên này phải được chấp thuận tại Đại đồng đồng cổ
đông tiếp sau đó. Ngay khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được
coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Thành viên Hội đồng quản trị
được chỉ định để thế vào một chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng vẫn phải trải qua
cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo”.



C¨n cø vµo nghÞ quyÕt sè 10/NQ-H§QT-04/2007 cña Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty Cæ
phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t ngµy 23/04/2007 vÒ viÖc bæ nhiÖm «ng(bµ) cã tªn sau vµo Héi
®ång Qu¶n trÞ cña C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t kÓ tõ ngµy 01/05/2007:

¤ng (bµ) Don Di Lam - lµ ng−êi ®¹i diÖn qu¶n lý vèn cña C«ng ty VOF Investment
Limited t¹i C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t
Giíi tÝnh: Nam
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 20/03/1967
N¬i sinh: ViÖt Nam
Quèc tÞch: Canada
§Þa chØ: 44 Huúnh TÞnh Cña- QuËn 3- Thµnh phè Hå ChÝ Minh
Sè ®iÖn tho¹i c¬ quan: 08- 8219930
Tr×nh ®é häc vÊn: Cö nh©n NghÖ thuËt, Th−¬ng m¹i, khoa häc chÝnh trÞ, KÕ to¸n viªn C«ng chøng,
Chøng chØ Chuyªn viªn Ph©n tÝch Chøng kho¸n vµ §Çu t−
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
•
•
•
•
•

2003- HiÖn nay Gi¸m ®èc C«ng ty VOF Investment Limited
1998- 2003
Phã Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH Pricewaterhouse Coopers
(ViÖt Nam).
1996- 1998
Gi¸m ®èc ng©n hµng Deutsche Bank Group ViÖt Nam
1994- 1996
Tr−ëng phßng Coopers & Lybrand- AISC ViÖt Nam
1990- 1994
Chuyªn viªn Coopers & Lybrand, Canada

Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Gi¸m ®èc C«ng ty VOF Investment Limited
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty: Kh«ng
Sè cæ phiÕu n¾m gi÷ (®Õn ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2007): 10.560.000 cæ phÇn
2.2- BÇu bæ sung mét thµnh viªn cña Ban kiÓm so¸t
Héi ®ång Qu¶n trÞ ®Ò nghÞ bÇu bæ sung thªm mét thµnh viªn cña Ban kiÓm so¸t, ®−a sè l−îng thµnh
viªn cña Ban kiÓm so¸t lªn thµnh 04 ng−êi. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ®Ò nghÞ bÇu bæ sung do Héi
®ång Qu¶n trÞ ®Ò cö lµ «ng (bµ) cã tªn sau:
¤ng (bµ) §Æng Ph¹m Minh Loan- Nh©n viªn cña C«ng ty VOF Investment Limited
Giíi tÝnh: N÷
Ngµy th¸ng n¨m sinh: 18/03/1977
N¬i sinh: Nam §Þnh
Quèc tÞch: ViÖt Nam

D©n téc: Kinh
Quª qu¸n: Mü Léc- Nam §Þnh
Sè ®iÖn tho¹i c¬ quan: 08 8219930
Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12
Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n Kinh tÕ, chuyªn ngµnh KÕ to¸n- KiÓm to¸n; KÕ to¸n viªn c«ng chøng
Anh quèc (ACCA, UK); KiÓm to¸n viªn cÊp Nhµ n−íc (CPA, ViÖt Nam)
Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:
• 2005- HiÖn nay
Chuyªn viªn cao cÊp, Phã phßng §Çu t− V¨n phßng ®¹i diÖn
C«ng ty VinaCapital Investment Management Ltd, ®¬n vÞ qu¶n
lý Quü ®Çu t− ViÖtnam Opportunity Fund (VOF)- C¸c thµnh
viªn thuéc VOF: VOF Investments Ltd, Asia Value Investment
Ltd, Vietnam Ventures Ltd, Vietnam Investments Ltd, Vietnam
Enterprise Ltd
• 2000- 2005
KiÓm to¸n viªn, Phã phßng KiÓm to¸n- C«ng ty KiÓm to¸n
Quèc tÕ KPMG (mét trong bèn tËp ®oµn kiÓm to¸n t− vÊn tµi
chÝnh lín nhÊt thÕ giíi).
• 1999- 2000
KÕ to¸n tµi chÝnh, KÕ to¸n Qu¶n trÞ- C«ng ty Unilever ViÖt Nam
Chøc vô c«ng t¸c hiÖn nay: Chuyªn viªn cao cÊp, Phã phßng §Çu t− V¨n phßng ®¹i diÖn C«ng ty
VinaCapital Investment Management Ltd
Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng
QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých c«ng ty: Kh«ng
C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t kÝnh ®Ò nghÞ Quý Cæ ®«ng cho biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu ra t¹i
“PhiÕu biÓu quyÕt” kÌm theo vµ göi vÒ C«ng ty theo ®Þa chØ ghi t¹i phiÕu tr−íc ngµy 18/05/2007. TÊt
c¶ PhiÕu biÓu quyÕt cña cæ ®«ng kh«ng tr¶ lêi hoÆc göi vÒ C«ng ty sau ngµy 18/05/2007 sÏ ®−îc xem
lµ ®ång ý víi tÊt c¶ néi dung biÓu quyÕt.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
C«ng ty Cæ phÇn TËp ®oµn Hoµ Ph¸t
Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n trÞ
(§· ký)

