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ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2017 - 2021 

Kính gửi:     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

       Hôm nay, ngày 15/06/2020, tại Công ty cổ phần PAN Farm, chúng tôi là những cổ đông 

của công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông 

cùng nhau nắm giữ 14.078.707 cổ phần NSC, chiếm 80% số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:  

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC SỐ CMTND/ ĐKKD SỐ CP SỞ HỮU 
TỶ LỆ SỞ HỮU 

(%) 

Công ty cổ phần PAN Farm 0107519768 14.078.707 80% 

TỔNG CỘNG  14.078.707 80% 

Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty, 

chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử: 

Ông (Bà):  Nguyễn Thị Nga. 

CCCD số:  030189007936   Ngày cấp: 03/9/2019        Nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký 

quản lý cư trú và DLQG về Dân cư. 

Địa chỉ thường trú: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

Trình độ học vấn:  Đại học           Chuyên ngành: Kế toán. 

Hiện đang sở hữu:    0 cổ phần NSC (Bằng chữ: Không cổ phần) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):  Không. 

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt 

Nam nhiệm kỳ 2017 – 2021. 

Chúng tôi cam kết: 

- Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử 

thành viên BKS công ty vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để 

bầu chức danh trên. 

Biên bản này được lập vào ngày 15/06/2020. 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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  Sơ yếu lý lịch  
(Curriculum vitae) 

1. Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NGA 

2. Giới tính:    Nữ 

3. Ngày sinh:  10/09/1989 

4. Quốc tịch:  Việt Nam 

5. Căn cước công dân số:  030189007936  Ngày cấp: 03/9/2019  Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

đăng ký quản lý cư trú và DLQG về Dân cư.  

6. Địa chỉ thường trú: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 

7. Số điện thoại liên lạc: 

8. Trình độ: Đại học 

9. Chuyên môn: 

- Cử nhân đại học chuyên ngành Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân. 

- Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) – Thành viên. 

10. Quá trình công tác: 

- 2011 – 2014: Trưởng nhóm Kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 

- 2014 – 2016: Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken. 

- 2016 – nay:   Q. Kế toán Trưởng công ty cổ phần Tập đoàn PAN; Kế toán Trưởng 

công ty cổ phần PAN Farm; Thành viên BKS công ty cổ phần PAN-Hulic. 

11. Chức vụ công tác hiện nay: Q. Kế toán Trưởng công ty cổ phần Tập đoàn PAN. Kế toán 

Trưởng công ty cổ phần PAN Farm. Thành viên BKS công ty cổ phần PAN-Hulic. 

12.  Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ: 0 cổ phần 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu 

trách nhiệm trước pháp luật. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan hoặc địa phương                                        Người khai 

                            (Ký tên, đóng dấu)                          (Ký và ghi họ tên) 


