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

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

- Căn cứ  Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông hiện nắm giữ………... cổ phần, chiếm ….. % tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên tính đến ngày
chốt quyền dự họp Đại hội, danh sách chi tiết gồm: 

STT Tên cổ đông
Số CMND/
GĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp
Số cổ phần

sở hữu
Tỷ lệ CP
sở hữu

1

2

3

4

…

Tổng số cổ phần và tỷ lệ cổ phần do Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi cùng nhất trí đề cử (các) ông/bà có tên dưới đây là ứng viên Thành
viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024 (kèm
theo sơ yếu lý lịch, bản sao giấy tờ tùy thân của người được đề cử).

STT Họ và tên người được đề cử
Số CMND/
Hộ chiếu

Trình độ học vấn Vị trí

1
2
3
4
…

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ghi nhận

danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc.............giờ.............., ngày.............................. và được đọc lại cho
nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

………………….., ngày…………… tháng……. năm …….

Họ tên và chữ ký của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử



Ghi chú:

- Kèm theo bản sao CMND của các thành viên trong nhóm.
- Tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định (có xác nhận của công ty
chứng khoán).
- Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên (theo mẫu)
- Bản sao CMND, Hộ khẩu, bằng cấp của các ứng viên.


