ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu: 1

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG
Tôi tên là: ……………………………………Mã số cổ đông : …………................…………..
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…...............……Cấp ngày: …………….…Tại: ……………......
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..................
Trình độ học vấn: ………………………….Chuyên ngành: ………………………………......
Hiện đang sở hữu: ……….…………
CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ………%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………....…..cổ phần)
Đề nghị Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng cho tôi được đăng ký
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Hội đồng quản trị - Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực
và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày ….. tháng 4 năm 2017
Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu: 2

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG
Tên cổ đông: ………………………………………………………………...……………….
Số ĐKSH: ………………………………………………………………...…………………..
Ngày cấp: ………………………………………………………………...…………………...
Địa chỉ: …………………………..……………………………………………………………
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng , hiện đang nắm giữ:
…………………… cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ …………% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :
1. Ông (Bà): ………………………….……Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………
Cấp ngày:……………………..……Tại:…...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành: ……………………………...........
2 Ông (Bà): ………………………….…… Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………
Cấp ngày:……………………..……Tại:…...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành: ……………………………...........
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày …. tháng 4 năm 2017
Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên.

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu: 3

Ngày …… tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân
Cảng, cùng nhau nắm giữ ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …………% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ………………………….…………... Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………
Cấp ngày:……………………..……Tại:…...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ………………………Chuyên ngành: ……………………………...........
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:
Stt

Tên cổ đông

Số ĐKSH

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

Ký tên
Số cổ phần
(và đóng dấu nếu là tổ chức)
sở hữu

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mẫu:4

1/ Họ và tên: …………………………….. 2/ Giới tính: ……………….
3/ Ngày tháng năm sinh: ……………….….. 4/ Nơi sinh: ……….…….....
5/ Số CMND/CCCD/hộ chiếu:…………….....Ngày cấp:…………………
Ảnh 3x4
Nơi cấp: …………………………………………………………………….
6/ Quốc tịch: ……………..……………….....7/ Dân tộc: ………………..
8/ Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….…
9/ Số điện thoại:…………………………………………………….…..…..
10/ Địa chỉ email:………………………………………………………..….
11/ Trình độ học vấn: …………………..… Chuyên ngành: …………..………...……..……
12/ Chức vụ hiện nay tại công ty (TCL):
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14/ Số CP nắm giữ: ………, chiếm ………….% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
STT

Tên cá
nhân/tổ
chức

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
(đối với cá nhân) hoặc Số
GCN đăng ký doanh nghiệp,
Giấy phép hoạt động hoặc
giấy tờ pháp lý tương đương
(đối với tổ chức), ngày cấp,
nơi cấp

Số lượng CP nắm giữ,
tỷ lệ sở hữu trên vốn
điều lệ của công ty
(nếu có)

Mối quan hệ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):……………………………….………………
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):……………………………………………….
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mẫu: 5

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG
Tôi tên là: ……………………………………Mã số cổ đông : …………................…………..
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……….........……Cấp ngày: …………….…Tại: ……………....
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………..................
Trình độ học vấn: ………………………….Chuyên ngành: ………………………………......
Hiện đang sở hữu: ……….…………
CP (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ………%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………....…..cổ phần)
Đề nghị Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng cho tôi được đăng ký
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Ban kiểm soát - Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong kỳ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và
tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày ….. tháng 4 năm 2017
Đính kèm theo hồ sơ ứng cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

ỨNG CỬ VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mẫu: 6

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP ĐL GNVT XD TÂN CẢNG
Tên cổ đông: ………………………………………………………………...……………….
Số ĐKSH: ………………………………………………………………...…………………..
Ngày cấp: ………………………………………………………………...…………………...
Địa chỉ: …………………………..……………………………………………………………
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng , hiện đang nắm giữ:
…………………… cổ phần (mệnh giá 10.000đ/1CP), chiếm tỷ lệ …………% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết, nay đề cử :
1. Ông (Bà): ………………………….…… Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………
Cấp ngày:……………………..……Tại:…...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành: ……………………………...........
2 Ông (Bà): ………………………….…… Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…………………
Cấp ngày:……………………..……Tại:…...............................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ……………………….Chuyên ngành: ……………………………...........
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày …. tháng 4 năm 2017
Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên.

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Mẫu: 7

Ngày …… tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân
Cảng, cùng nhau nắm giữ ………………………… cổ phần, chiếm tỷ lệ …………% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ………………………….……...Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………
Cấp ngày: ………………………..Tại: ……….........................................................................
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………
Trình độ học vấn: ………………………Chuyên ngành: ……………………………...........
tham gia ứng cử (bầu) thành viên Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong kỳ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Danh sách cổ đông ký tên dưới đây đồng ý với nội dung trên:
Stt

Tên cổ đông

Số ĐKSH

TỔNG SỐ CỔ PHẦN

Đính kèm theo hồ sơ người được đề cử:
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản photocopy giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao (có công chứng) bằng cấp của ứng viên .

Ký tên
Số cổ phần
(và đóng dấu nếu là tổ chức)
sở hữu

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mẫu: 8

1/ Họ và tên: …………………………….. 2/ Giới tính: ……………….
3/ Ngày tháng năm sinh: ……………….….. 4/ Nơi sinh: ……….…….....
5/ Số CMND/CCCD/hộ chiếu:……………….Ngày cấp:…………….....…
Ảnh 3x4
Nơi cấp: …………………………………………………………………….
6/ Quốc tịch: ……………..……………….....7/ Dân tộc: ………………..
8/ Địa chỉ thường trú:…………………………………………………….…
9/ Số điện thoại:…………………………………………………….…..…..
10/ Địa chỉ email:………………………………………………………..….
11/ Trình độ học vấn: …………………..… Chuyên ngành: …………..………...……..……
12/ Chức vụ hiện nay tại công ty (TCL)…….………………………………………………...
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: ………………………..………………
14/ Số CP nắm giữ: ………, chiếm ………….% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:
STT

Tên cá
nhân/tổ
chức

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
(đối với cá nhân) hoặc Số
GCN đăng ký doanh nghiệp,
Giấy phép hoạt động hoặc
giấy tờ pháp lý tương đương
(đối với tổ chức), ngày cấp,
nơi cấp

Số lượng CP nắm giữ,
tỷ lệ sở hữu trên vốn
điều lệ của công ty
(nếu có)

Mối quan hệ

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):………………………………………………
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có:………………………………………….…….
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

