
 
 

 

GIẤY ĐỀ CỬ 
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2018-2023 
 

Kính gửi:    Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An 
 

Tên cổ đông: …………………………………………………………………….............................. 

CMND/ĐKKD số: ………………, cấp ngày: ……………….., tại: ……………………………… 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP. Tỉ lệ sở hữu……………………………………… 

 

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà: 

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

CMND số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: …………………………………. 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP.  

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

CMND số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: …………………………………. 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP.  

 

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. 

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

                                                                    …………., ngày …….. tháng ….. năm 2020 

                                                                                                  CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 
                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 

tháng sử dụng mẫu này để đề cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. 

Vui lòng gửi giấy đề cử về ban tổ chức đại hội trước 16h ngày 26/02/2020. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------oOo------ 

 



 
 

 

GIẤY ĐỀ CỬ 
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2018-2023 
 

Kính gửi:    Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An 
 

Tên cổ đông: …………………………………………………………………….............................. 

CMND/ĐKKD số: ………………, cấp ngày: ……………….., tại: ……………………………… 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP. Tỉ lệ sở hữu……………………………………… 

 

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà: 

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

CMND số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: …………………………………. 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP.  

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

CMND số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: …………………………………. 

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

Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP.  

 

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. 

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

                                                                    …………., ngày …….. tháng ….. năm 2020 

                                                                                                  CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 
                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 

tháng sử dụng mẫu này để đề cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. 

Vui lòng gửi giấy đề cử về ban tổ chức đại hội trước 16h ngày 26/02/2020.  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------oOo------ 

 


