
 

  HCMC, April 05, 2022 

REGULATION FOR PARTICIPATION IN NOMINATIONS, 
CANDIDTES AND ELECTION OF BOD MEMBERS 

PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY 
 

1. PURSUANT: 

 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of 
Vietnam on June 17, 2020; 

 Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government guiding on corporate governance applicable to 
public companies; 

 Charter of organization and operation of Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company; 

2. PURPOSE: 

 Ensure compliance with laws and practices in Vietnam; 

 EnsurE the principle of publicity, democracy and legitimate interests of all shareholders; 

 Ensure the centralization and organizational stability of the General Meeting of Shareholders. 

3. CONTENTS OF THE REGULATION: 
 Number of members of the Board of Directors to be elected: 03 members. 

 Term: 5-year-term (2022 – 2027). 

 Number of candidates for the Board of Directors: Unlimited. 

 Conditions for nomination and candidates for the Board of Directors: 

- Shareholders holding shares with voting rights have the right to combine the number of voting 
rights of each person together to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or 
group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the voting shares may nominate a 
candidate; from 10% to less than 20% can nominate up to two candidates; from 20% to less than 
40% can nominate up to three candidates; from 40% to less than 50% can nominate up to four 
candidates; from 50% to less than 60% can nominate up to five candidates; from 60% to less than 
70% can nominate up to six candidates; from 70% to less than 80% can nominate up to seven 
candidates; from 80% to less than 90% can nominate up to eight candidates. 

 Criteria for candidates to the Board of Directors:  

- Having full civil act capacity, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed in 
the Law on Enterprises; 

- Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's 
field, industry or business line and not necessarily being a shareholder of the company, unless 
otherwise provided for in the company's charter. 

- The relevant person is not currently holding or is authorized to hold the position of Chief 
Accountant of the Company; 



- Not concurrently serving as a member of the Board of Directors, General Director, or business 
operator for another enterprise operating in the jewelry, watches, glasses manufacturing and 
trading industry; 

- Not owning more than 10% of the charter capital of another enterprise operating in the jewelry, 
watches, glasses manufacturing and trading industry, unless approved by the General Meeting of 
Shareholders; 

- The related person does not jointly own or separately own the contributed capital or shares of more 
than 35% of the charter capital of another enterprise operating in the jewelry, watches, glasses 
manufacturing and trading industry, unless approved by the General Meeting of Shareholders; 

- Not be concurrently a member of the Board of Directors in more than five (05) other companies. 

 Mechanism of incumbent Board of Directors to nominate candidates: In case there is not enough 
number of BOD candidates to participate in the nomination or candidacy, the incumbent Board of 
Directors is entitled to nominate additional candidates for the required number of candidates. 

4. DOCUMENTS FOR PARTICIPATION IN NOMINATIONS, CANDIDTES AND 
ELECTION OF BOD MEMBERS: 

 Dossier to participate in the candidacy and nomination of the Board of Directors includes:  

- Application for nomination (candidacy) to join the Board of Directors (according to the form);  

- Curriculum vitae declared by the candidate (according to the form); 

- Written certification of holding shares of PNJ (for example: Statement of Securities Trading 
Account issued by the Securities Company, which is issued by PNJ Stock Depository 
Shareholders, or the Certificate of Share Ownership issued by PNJ Company);  

- Notarized copies: ID card, permanent or temporary residence, diplomas certifying cultural and 
professional qualifications.  

 Dossier to participate in nominations and candidates should be sent to the Organizing 
Committee of the General Meeting before 15:00, April 6, 2022 at the following address: 

- Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 

- Address: 170E Phan Dang Luu, Ward 3, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

- Phone: (028) 3995 1703 – Fax: (028) 3995 1702  

 For the case of candidates, nominations right at the General Meeting, shareholders and groups of 
shareholders must immediately provide the above documents for the Chairman of the General 
Meeting to consider.  

5. SELECTION OF CANDIDATES: 

Based on the candidacy and nominations of shareholders, the Board of Directors will select 
candidates for the Board of Directors who fully meet the criteria specified in this Regulation on 
nomination and candidacy. 

 On behalf of BOD 
 CHAIRMAN OF THE BOARD 
 (Signed and stamped) 
 CAO THI NGOC DUNG 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 

.................., ngày … tháng ... năm 2022 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 
 

 Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, đại diện 
..................................... cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho chúng tôi/ tôi được đề cử:  

Ông (Bà):  ..........................................................................................................................................  

CMND/CCCD số: ............................. Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: .................... .................. 

Địa chỉ thường trú:  ...........................................................................................................................  

Trình độ học vấn: ........................................ Chuyên ngành:  ...........................................................  

Hiện đang sở hữu:  ..............................................................................................................  cổ phần  

(Bằng chữ:  ...................................................................................................................................... )  

và đại diện sở hữu:  .............................................................................................................  cổ phần 

(Bằng chữ: ............................................................................................................. ..........................)  

của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.  

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
(nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 
16 tháng 04 năm 2022.  

Trân trọng cảm ơn.  

 Cổ đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 
  



 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
VÀO HĐQT CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

 

STT Tên cổ đông Số CMND/ĐKDN, 
ngày và nơi cấp 

Địa chỉ Tổng số 

cổ phần sở hữu 

Ký xác nhận 

1.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

2.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

3.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

4.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

5.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

6.   Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

Tổng   

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 
.................., ngày … tháng ... năm 2022 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 
  

 Kính gửi:   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 
 
Tôi tên là: ......................................................................................................................................... 
CMND/CCCD số: ............................. Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ...................................... 
Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................................... 
Trình độ học vấn: ........................................ Chuyên ngành: ........................................................... 
Hiện đang sở hữu:  ..............................................................................................................  cổ phần  
(Bằng chữ:  .........................................................................................................................  cổ phần) 
và đại diện sở hữu:  .............................................................................................................  cổ phần 
(Bằng chữ:  .........................................................................................................................  cổ phần) 
của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.  

Đề nghị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng 
quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (nhiệm kỳ 2022 – 2027) tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2022. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ 
một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của 
bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.  

Trân trọng cảm ơn.  

 Cổ đông 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 



SƠ YẾU LÝ LỊCH 
Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027  

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận 

 

1. Họ và tên: ................................................................................................................................................  

2. Giới tính: .................................................................................................................................................  

3. Ngày sinh: ...............................................................................................................................................  

4. Quốc tịch: ................................................................................................................................................  

5. CMND/CCCD số: …………………, ngày cấp: ………….., nơi cấp:  ..................................................  

6. Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................  

7. Số điện thoại liên lạc: ..............................................................................................................................  

8. Trình độ văn hóa: ....................................................................................................................................  

9. Trình độ chuyên môn: 

Bằng cấp Chuyên ngành 
Năm 

tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

     

     

10. Quá trình công tác: 

Thời gian công tác Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ...................................................................................  

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:  ..................................................................................  

13. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ....................................................  

14. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): ....................................................  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu 
được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung 
thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp 
cho sự phát triển của Công ty. 
 Ngày ….. tháng ….. năm 2022 
 Người khai 
 Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)  
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