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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG 

Hôm nay, ngày       /      /2010, tại ................................, chúng tôi là những cổ đông của Tổng 

công ty cổ phần Sông Hồng cùng nhau nắm giữ  ……........ cổ phần, chiếm ….....% số cổ phần 

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

Tên cổ đông 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng cộng  cổ phần 

Cùng nhất trí đề cử: 

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

CMTND/Hộ chiếu số: …………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp:……………………………. 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 
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làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trong kỳ Đại 

hội cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần tổ chức ngày 10 tháng 05 năm 2010, và: 

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

CMTND/Hộ chiếu số: …………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp:……………………………. 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là:………………………………………………………………………….. đồng 

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Sông Hồng trong kỳ Đại hội 

cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần tổ chức ngày 10 tháng 05 năm 2010. 

Xin gửi kèm theo biên bản này hồ sơ của người được đề cử gồm:   

- Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao công chứng CMTND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, văn bằng chứng 

chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

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

CMTND/Hộ chiếu số: …………………….. Ngày cấp: …………………. Nơi cấp:……………………………. 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là:………………………………………………………………………….. đồng 

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, 

ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.   

Biên bản này được lập vào lúc ...... giờ...... phút, ngày ...../...../2010 tại .................................... 

........................., ngày ...... tháng ...... năm 2010 

 

                NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 

                       (Ký và ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  

 

Ghi chú:   Đề nghị gửi hồ sơ này về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 05/5/2010 
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