
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Công ty Cổ phần In số 7   

Kính gửi:    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7  

Hôm nay, ngày …………………….., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập 

hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ………..… cổ phần, chiếm tỷ lệ ………..% tổng số 3.000.000 cổ phần 

có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: 

TT Cổ đông  Hộ chiếu 

/CMND/ĐKKD 

Số cổ phần 

 sở hữu 

Tỷ lệ (%)/  

Tổng số cổ phần  

Ký tên 

1      

2      

3      

…      

 Tổng cộng     

Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ 

phần In số 7 

TT Họ tên 

ứng cử viên 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Trình độ 

học vấn 

Chuyên ngành Số cổ phần 

 sở hữu 

1      

…      

 

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có 

đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị vào ngày diễn ra Đại hội 

đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn 

chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty. 

Trân trọng.  

…………………….., ngày …..tháng…… năm 2019 

   Đại diện nhóm cổ đông 

                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú:  

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên; 

- Đối với cổ đông pháp nhân: 

(1)  Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; 

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm 

các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định. 

 

Mẫu 1 
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__________________________ 
 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT 

Công ty Cổ phần In số 7 

 (Dành cho cổ đông tự ứng cử) 

 

Kính gửi:    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7 

 Tên cá nhân/tổ chức: ………………………………………………………….…………. 

 Mã số cổ đông: ………………………………………………………………..………….. 

 GPĐKKD/CMND: ...................................... cấp ngày : ...../....../......... tại :........................ 

 Địa chỉ: ....................................................................................................................................  

 Số cổ phần sở hữu :  ……………….…………..cổ phần. 

 Số cổ phần đại diện sở hữu: …………………..cổ phần,  

 Tổng số cổ phần: ………………………………cổ phần, chiếm ………..% tổng số 3.000.000 

cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành. 
 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Công ty Cổ phần In số 7 về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề 

cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công  ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng 

cử, tôi xin tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát) Công ty Cổ phần In số 7 

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In số 7 sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã 

đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng 

quản trị (Ban kiểm soát) Công ty Cổ phần In số 7 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức 

danh trên.  

Trân trọng. 

……………………, ngày …..tháng…… năm 2019 

  Cổ đông cá nhân/tổ chức 

                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Hồ sơ kèm theo:  

 Bản sao CMND/Hộ chiếu;  

 Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

Ghi chú:  

 Quý cổ đông chỉ chọn một trong hai hình thức ứng cử Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát khi tham 

gia ứng cử tại Đại hội đồng cổ đông NK4(2019-2024)công ty cổ phần In số 7 

 Đối với cổ đông pháp nhân: 

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; 

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm 

các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định. 

 

 

 

Ảnh 

3x4cm 

Mẫu 2 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Thông tin cá nhân: 

 Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Năm sinh: …………………………..  Giới tính: ………………………………………........................ 

 Số CMND: …………………………………………………………………………….......................... 

 Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….. 

 Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………… 

 Chức vụ hiện nay: …………………… tại Tổ chức/Đơn vị: ……………………………………………. 

 Điện thoại: …………………………..  Email:     ……………………………………………………… 

2.  Trình độ học vấn 

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 

   

   

   

3.  Kinh nghiệm công việc  

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

   

   

   

   

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

   

     …….. , ngày          tháng       năm 2019 

                                 Ứng cử viên 

                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ảnh 

3x4cm 

Mẫu 3 


