
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

   

 

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 
Ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016. 

 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 -  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. 

 

Cổ đông:  ......................................................................................................................................    

Số GP/ĐKKD/CMND:  .............................  Ngày cấp  .................. Nơi cấp ..............................   

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):  ......................................    

 .....................................................................................................................................................   

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: ......................... cổ phần, tỷ lệ:  ................. % 
trên tổng số 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.  

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại 
Thông báo V/v Ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát Công ty, 
Tôi đề nghị:  

1. Tự ứng cử vào:   
Hội đồng quản trị:    
Ban kiểm soát:         

2. Cổ đông đề cử người khác vào:   
Hội đồng quản trị:    
Ban kiểm soát:         

-  Họ và tên người được đề cử: ........................................... Quốc tịch:  ..........................   
-  Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................. 
-  Số CMND/Hộ chiếu:....................... Ngày cấp.....................  Nơi cấp .........................  
-  Địa chỉ:  .........................................................................................................................  
-  Thông tin khác:   ........................................................................................................... 

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị  trí nào thì đánh dấu vào ô trống  tương ứng kế bên. Phiếu 
đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
cùng hồ sơ của ứng viên).  

  
……………., ngày …. tháng ….. năm 2012 

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

  

Hồ sơ gửi kèm gồm:                                                
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;     
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu. 


